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Versoepeling maatregelen voor bezoekers, mantelzorgers en 

vrijwilligers van woonzorgcentra vanaf donderdag 1 juli 2021 

De algemene epidemiologische situatie in onze samenleving verloopt gunstig. Elke dag 

worden meer en meer 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 de 

medewerkers werd ruim gehaald. 

 

Deze elementen samen, laten ruimte voor meer bezoeken en ontmoetingen. 

 

Volgende versoepelingen worden van toepassing vanaf 01/07/2021 

 Alle ingangen voor bezoekers en voor leveranciers zijn geopend.  

 Bezoekers dienen zich niet meer te registreren. 

 Bezoekers die naar gebieden zijn geweest waar andere varianten zijn (Portugal, 

UK,… momenteel 27 landen) dienen de quarantaine maatregelen maximaal te 

respecteren. Aan deze mensen kunnen wij 14 dagen geen bezoek toestaan. 

 Het aantal nauwe contacten dat een bewoner kan ontvangen, is afgestemd op het 

aantal dat gezinnen/huishoudens mogen ontvangen krachtens de interfederale 

richtlijnen. Deze zullen dus van 4 naar 8 worden uitgebreid.  

 De 8 contacten kunnen om de 2 weken wisselen.  

 Sociale contacten (andere dan knuffelcontacten) zijn niet in aantal beperkt.  

 Op de kamer zelf kunnen maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. 

 Op de verschillende woningen kunnen de bezoekhoekjes nog gebruikt kunnen 

worden indien 3 of 4 bezoekers. 
 Bezoek buiten of op de kamer blijft de voorkeur genieten. 
 Bewoners van het woonzorgcentrum en bewoners van de assistentiewoningen 

dienen geen mondmasker meer te dragen. Behalve bij bubbeloverschrijdende 

activiteiten kan er gevraagd worden een mondmasker te dragen, bijvoorbeeld bij 

de eucharistieviering. Bezoekers en medewerkers dienen nog steeds een 

mondmasker te dragen. 

 De bewoner kan de voorziening verlaten. Daarbij gelden dezelfde regels als voor  

iedereen in de bevolking.  

 Nieuwe bewoners worden bij opname getest. Tot het testresultaat bekend is, blijft 

de bewoner op de kamer. (in de meeste gevallen is dit resultaat de dag nadien 

bekend) 

 

De algemene voorzorgsmaatregelen blijven behouden: 

- Volgende algemene voorzorgsmaatregelen dien je als bezoeker toe te 

passen:  

 Was en ontsmet je handen voor en na contact met de bewoner: aan de 

ingang staat handontsmetting ter beschikking.  

 Hou voldoende afstand! 1m50 minimaal 

 Verplicht dragen van mondneusmasker!  

 Hoest- en nieshygiëne:  
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 bedek bij snuiten, niezen of hoesten de neus en de mond met een 

papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je 

geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in de elleboog of voorarm 

(niet in je hand). 

 was na het hoesten of niezen de handen met water en vloeibare 

zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoeken om de handen te 

drogen.  

 

 

Gert Noels             Paul Van Tendeloo                                           Dr. Lynn Vercauteren 

Directeur         Algemeen directeur woonzorg Emmaus             CRA                                                          
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