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         Heist-op-den-Berg, 05/05/2021 

Beste bewoner en cliënt, 

Beste familie, 

Meer dan een jaar na het opduiken van het Coronavirus, kunnen we eindelijk terug een grote 

stap zetten naar het leven van alledag waar we zo naar uitkijken.  

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals iedereen van harte te bedanken 

voor alle geleverde inspanningen gedurende deze moeilijke periode.  

De algemene epidemiologische situatie in onze samenleving is nog fragiel maar lijkt zich stilaan 

te stabiliseren.  Buiten de woonzorghuizen zijn elke dag meer en meer oudere en kwetsbare 

personen gevaccineerd.  Daarnaast is er de gunstige situatie in onze woonzorghuizen zelf door 

de hoge vaccinatiegraad bij zowel bewoners als bij medewerkers. De gevraagde vaccinatiegraad 

van 90% van de bewoners en 70% van het personeel werd ruim gehaald. 
Al deze elementen samen laten ruimte voor meer bezoeken en ontmoetingen.  

De regeling gaat in vanaf 8 mei. 

 

Woonzorgcentrum:  

Bezoekregeling 

 

- Knuffelcontacten: per bewoner zijn 2 knuffelcontacten welkom op de kamer, in de 

tuin en in de leefruimte. Deze personen mogen nauw contact hebben met de bewoner. 

De knuffelcontacten kunnen tweewekelijks wisselen en mogen samen op bezoek 

komen als ze onder één dak wonen. 

Bewoners kunnen met de knuffelcontacten naar huis. Gedurende dat bezoek is enkel 

contact met het samenwonend gezin toegestaan.  

- Sociale contacten: per bewoner zijn er 2 sociale contacten welkom op de kamer en 

in de tuin. Deze personen dragen steeds het chirurgisch mondmasker en houden 

afstand van de bewoner. De bezoekers mogen onbeperkt wisselen. 

- Wandelen met maximaal 10 personen (bewoner + 9 personen) is mogelijk. 

 

Cafetaria open vanaf 8 mei van 13u30 tot 16u30 

- Vanaf 8 mei is de cafetaria open voor bewoners en hun bezoek, externen zijn nog 

niet toegelaten.  

- Per bewoner zijn er 2 bezoekers in de cafetaria welkom aan 1 tafel, zowel binnen 

als buiten. Buiten zullen 2 extra tenten opgezet worden zodat iedere bewoner de 

kans heeft om gebruik te maken van de cafetaria.  

- Bewoners én bezoekers dragen het mondmasker als zij zich verplaatsen naar 

de cafetaria of naar gemeenschappelijke ruimtes. 
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Verplicht volgende maatregelen te volgen 

- Het is verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen als je op bezoek komt of als je 

met de bewoner gaat wandelen 

- Was of ontsmet de handen regelmatig 

- Registreer je bezoek 

- Hou afstand  

- Het ventileren van de kamers en leefruimtes blijft belangrijk 

- Het bezoek kan enkel plaatsvinden indien de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand 

aan het bezoek geen symptomen vertoont en gedurende de laatste 14 dagen niet 

positief getest werd op COVID-19. 

Centrum voor dagverzorging:  

Voor de cliënten van het centrum voor dagverzorging zijn er momenteel nog geen 

versoepelingen. Cliënten van dagverzorging zijn, samen met bewoners van het 

woonzorgcentrum, nog niet toegelaten in de cafetaria omdat zij de volledige vaccinatiegraad 

nog niet behaald hebben. We willen hen echter wel de kans geven om dranken te nuttigen van 

de cafetaria. Vandaar zal er voor de cliënten een aparte ruimte voorzien worden, gescheiden 

van de cafetaria voor bewoners.  

Donderdag 13 mei en maandag 24 mei zijn feestdagen en is het centrum voor 

dagverzorging gesloten 

Extra informatie:  

Op maandag 17 mei zullen wij vanaf 14u00 tot en met 16u00 telefonisch niet bereikbaar zijn 

wegens werken aan het netwerk. Onze excuses hiervoor.  

 

Wij blijven als directie de situatie nauwgezet opvolgen en u verder informeren.  

Met vriendelijke groet, 

 

Veerle Nys       Kaat Crèvecoeur 

Directeur      Coördinerend Raadgevend Arts 

wzh Ten Kerselaere      wzh Ten Kerselaere   
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