
Procedure bezoek in het woonzorgcentrum (WZC) vanaf 18/05/2020. 
 

Van overheidswege wordt vanaf 18 mei 2020 opnieuw bezoek toegelaten in WZC, zij het onder strikte 
voorwaarden, rekening houdende met een aantal basisregels: 
 

 Iedereen respecteert maximaal de social distancing. 

 Per bezoekmoment is in de opstartfase voorlopig maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten. De bezoekers per 
bewoner zijn bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde personen. Na evaluatie zal bekeken worden hoe dit naar meer 
bezoekers kan worden uitgebreid.  

 Het bezoek gebeurt op afspraak. Frequentie en duur worden bepaald in functie van de haalbaarheid van personeel en 
infrastructuur. 

 Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen 
symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testten.  

 In principe is er geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting (behoudens 
uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve patiënten).  

 Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in een apart daartoe voorziene ruimte (bv. bezoekruimte, vergaderruimte,…) of 
open lucht. De ruimten worden na het bezoek gedesinfecteerd.   

 Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor 
zijn de nodige middelen voorzien. 

 Alle personeelsleden die het bezoek begeleiden dragen een chirurgisch mondmasker.  

 Ook de bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker.  

 De bezoekers dragen een mondmasker dat ze zelf meebrengen (stoffen of chirurgisch).   

 Elk bezoek wordt geregistreerd (met aandacht voor de privacyregels). 

 De bewoners kunnen voorlopig niet zelf elders op bezoek gaan. 
 

Concrete werking voor Sint-Barbara 
 

 Er zijn 2 bezoekersruimtes beschikbaar: 
o Voor De Vlieger, De Pijl en Het Perron is dit de personeelsrefter. 
o Voor Het Park, De Ster en Het Kompas is dit de cafetaria. 
o Bij goed weer zal het ook mogelijk zijn de bewoner buiten te bezoeken. 
o Bezoek voor de COVID afdelingen is strikt verboden.  

 Gescheiden toegang tot de bezoekersruimte: 
o De bezoeker komt langs buiten via de aangegeven toegang. 
o De bewoner komt langs binnen.  

 Bezoek is op afspraak en wordt ingepland via het diensthoofd en ingeschreven in de centrale agenda. 
o Maximaal 1 bezoeker per bewoner, bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde personen. Na evaluatie zal 

bekeken worden hoe dit naar meer bezoekers kan worden uitgebreid. 
o Er wordt 1 bezoek per week per bewoner toegelaten, dit om zoveel mogelijk bewoners de kans te 

geven bezoek te ontvangen. 
o Bezoek is mogelijk tijdens de weekdagen tussen 9.40 uur en 11.00 uur en 13.00 uur en 16.00 uur. Op 

die manier kunnen de nodige zorgen en de maaltijden verder normaal verlopen.  
o Bezoek duurt maximaal 20 minuten, dit om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven om bezoek 

te kunnen ontvangen.  

 Voorzorgmaatregelen bij bezoek 
o Bij het binnen komen van de bezoekersruimte draagt de bezoeker een eigen mondmasker(stoffen of 

chirurgisch).   
o De bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker. 
o Bij bezoek is er een verplichte registratie. Bijgevoegd document wordt verplicht ingevuld. 
o Handen worden ontsmet. 
o Er is voorlopig geen fysiek contact tussen bewoner en bezoeker. 
o Indien  de bezoeker iets wenst te overhandigen, plaats hij/zij dit naast zich en mag het meegegeven 

worden met het personeel bij het einde van het bezoek. 
o Voor afgeven van was en post blijft de bestaande regeling van toepassing, welke u kunt terugvinden 

op onze website. 
o Respecteer de 20 minuten bezoektijd. 
o Bij het verlaten van de ruimte ontsmet de bezoeker de tafel waar hij/zij heeft aangezeten. 

Joost Heremans 
Algemeen directeur 



Registratie document 

VERKLARING OP EER 
 

  
  

Ondergetekende, …………………………………………………………………..  

Adres : ……………………………………………………………………………………… 

telefoonnummer : …………………………………………………………………. 

Bezoeker  van …………………………………………………………………   

Datum……………………………………………  

Uur…………………………………………….. 

 

verklaart hierbij dat hij/zij:  

 In de voorbije 14 dagen geen positieve COVID-19 test heeft gehad.  Als u positief getest bent geweest, kan u 

enkel terug op bezoek komen als uw huisarts inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is. 

 De voorbije 14 dagen geen symptomen heeft gehad die een vermoeden geven van besmetting met het 

Covid19-virus (o.a. aanhoudende hoest, kortademigheid, pijn op de borstkast, geur- of smaakverlies, koorts, 

keelpijn, spierpijn, buikloop …)   

 De voorbije 14 dagen geen contact heeft gehad met een persoon besmet met het Covid19-virus of een 

vermoeden van besmetting met dit virus  

 In kennis is gesteld van de hygiënische maatregelen die dienen genomen te worden. 

 

en dat hij/zij geen bezoek brengt indien één van hogergenoemde symptomen of situaties zich alsnog voordoet.  

  

 

Opgemaakt te…………………………………… op ……………………………   

  

Handtekening,  

 


