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Datum: 221020   

 

 

Blijf welkom in ons huis 

 
Beste bewoner, familielid 

 
We hebben nieuwe richtlijnen ontvangen van het agentschap zorg en gezondheid. Gisteren 
hebben we deze richtlijnen besproken met enkele familieleden. Vandaag hebben we de 

medewerkers ingelicht. 
 

 We sturen de bezoekregeling bij als volgt. 
 

Algemene uitgangspunten voor veiligheid 

  

Kom NIET  op bezoek als je het minste vermoeden van besmetting hebt ! 

Kom NIET op bezoek met personen die een potentieel hoger risico vormen ! 

 

Mondneusmasker voor de bezoeker en de medewerkers 

• Overal in het woonzorghuis – ook als je neerzit – ook in de ka-
mer 

Mondneusmasker voor de bewoner 
• Als hij/zij daarom verzoekt en als het mogelijk is 

• Vanaf de bewoner het huis verlaat  

Handhygiëne – ontsmet zeer regelmatig je handen 

Afstandsregel 

• Hou 1,5m afstand van alle bewoners en medewerkers die je niet 
noodzakelijk moet spreken of ontmoeten.  

Collectieve verantwoordelijkheid 

• Spreek elkaar indien nodig op een vriendelijke en hoffelijke 
wijze aan over het toepassen van de veiligheidsregels 

• Maak hierbij geen onderscheid tussen bezoeker of 
medewerker 

• Iedereen kan even verstrooid zijn ! 
 
 

 
Zie volgende pagina voor bezoekregeling 
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Bezoekregeling vanaf heden 

Vrije toegang tot het woonzorghuis met 2 personen 

• Deze 2 personen blijven voor 2 weken dezelfde 
• Registratie 

• Respecteren van de algemene uitgangspunten 

• Geen beperking van de bezoekuren 

Vrije toegang tot de bezoekruimte met maximaal 2 personen 

Vrije toegang tot de woning en kamer met maximaal 1 persoon 

Vrije toegang tot de tuin met maximaal 2 personen 

Activiteiten buiten het woonzorghuis en buitengebied 

• Streng advies dit niet te doen 
• Indien noodzaak (familiale aangelegenheden)  

• Absolute toepassing van de veiligheidsregels 
 

Cafetaria 

Gesloten voor 4 weken 

Meegebrachte etenswaren en drank verbruiken is NIET toegestaan 

Serviesgoed in cafetaria is bijgevolg niet beschikbaar  

Drankautomaat kan gebruikt worden voor consumptie door bewoner op de woning 
 
 

 
 

 
Met dank voor het vertrouwen en hoopvol voor de toekomst ! 
 

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Cuypers, CRA 

Erik Leus, directeur 


