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 NIEUWSBRIEF 32  

 

DATUM: 25/02/2021 

 

 

MEDEDELING: 

Beste, 

 

We hebben van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een document 

ontvangen met aangepaste modaliteiten voor de interne werking en het 

bezoek in de ouderenvoorzieningen. 

We kunnen deze modaliteiten toepassen wanneer we: 

 Voldoen aan de vereiste vaccinatiegraad: minimaal 90% voor de 

bewoners en minimaal 70% voor het personeel. 

 En dat vanaf ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de tweede 

prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te 

bouwen. 

Vanaf 22/02/2021 voldoen we als woonzorgcentrum aan beide 

voorwaarden. 

 

DEZELFDE BASISREGELS – EERSTE VERSOEPELINGEN 

De basisregels voor hygiëne en bescherming voor contacten tussen 

personeel en bewoners blijven cruciaal, ook als iedereen 

gevaccineerd is: afstand houden, handhygiëne, dragen van een 

chirurgisch mondneusmasker ook door bezoekers bij verplaatsingen 

door het woonzorgcentrum,… 

Natuurlijk is er ruimte voor versoepelingen, die gefaseerd mogelijk 

worden. In wat volgt lichten we toe wat dat concreet betekent in een 

eerste fase. 

 

RICHTLIJNEN VERSOEPELINGEN EERSTE FASE VOOR WZC DE WIJTSHAGE 

1. Bezoek 

Bij het betreden van het woonzorgcentrum wassen de bezoekers 

hun handen met zeep, desinfecteren hun handen met alcoholgel en 

registreren zich. Ze dragen altijd een chirurgisch 

mondneusmasker. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd of niet 

gevaccineerd bezoek. 



  

De bezoekuren blijven hetzelfde: 

 10:00 – 12:00 

 14:00 – 16:00 

 18:00 – 20:00 

2. Bezoek op de kamer 

Elke bewoner kan 2 nauwe contacten hebben (knuffelcontacten). 

De contacten kunnen tweewekelijks wisselen en zijn NIET samen 

aanwezig. 

Gevaccineerde bewoner: 

 Bewoner en bezoeker dragen geen mondmasker op de kamer 

 Fysiek contact is mogelijk 

Niet gevaccineerde bewoner: 

 Bewoner en bezoeker dragen een chirurgisch mondneusmasker. 

 Afstand van 1,5m bewaren, geen fysisch contact 

3. Bezoek in de buitenlucht (enkel tijdens de bezoekuren) 

In de buitenlucht is het toegelaten om met maximaal 4 personen 

(1 bewoner, 1 knuffelcontact en 2 andere bezoekers) samen te 

komen. De basisregels blijven behouden: 

 Chirurgisch mondneusmasker voor zowel bewoner als bezoeker 

 Afstand behouden van 1,5m 

 Na het bezoek, bij het terug binnenkomen, handen ontsmetten 

met alcoholgel 

 Na het bezoek de banden van de rolstoel reinigen met de 

borstel (in het rek aan het onthaal) 

4. Familiebezoek 

De bewoner mag op bezoek bij het knuffelcontact. Eén op één of 

bij een koppel. Bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd 

mag niet(cfr.de nationale richtlijnen inzake het aantal 

contacten) 

Voor niet gevaccineerde bewoners wordt dit sterk afgeraden. 

5. Cafetaria 

De cafetaria blijft gesloten. 

6. Wat bij besmetting: 

Wanneer er één of meer bewoners of medewerkers besmet zijn, kan 

een tijdelijke specifieke regeling gelden. Zo kan het bezoek 

tijdelijk beperkt worden of kan de frequentie van bezoeken 

aangepast worden. 

 

Over de volgende fases van versoepelingen zijn vandaag geen bindende 

voorspellingen mogelijk. Toch hopen we dat iedereen kan genieten van 

de versoepelingen die er nu zijn. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip. 


