
Beste bewoner, familie, medewerkers en vrijwilligers, 
 
 
09.06.2021 

Bezoekregeling 
WZC Stede Akkers – Bezoekregeling in het kader van het COVID-19 virus 
                                                                                                                                          

Inleiding 
 
Op 10 mei mochten we na lange tijd de maatregelen versoepelen. We zijn blij dat we weer een stap 
verder kunnen zetten in deze versoepelingen. De nieuwe bezoekregeling, die je hieronder kan lezen, 
gaat in vanaf vrijdag 11 juni. 
 
Hoewel bewoners en medewerkers bijna allemaal gevaccineerd zijn, vraagt het Agentschap Zorg en 
Gezondheid nog steeds om bewoners en/of medewerkers in quarantaine te plaatsen als ze 
symptomen hebben of positief getest hebben op het COVID-19-virus.  
 
Om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen en het risico op besmettingen zo klein mogelijk te 
houden, zetten we hieronder op een rij hoe het bezoek zal verlopen.    
 
Verplichte maatregelen bij het betreden en verplaatsen in het wzc: 

- Dragen van een chirurgisch mondneusmasker, ook op de kamer.  
- Respecteer 1,5m afstand ten opzichte van een bewoner en van andere personen.  
- Ontsmet steeds je handen, zeker bij het binnenkomen en buitengaan van het huis.  
- Ontsmet bij een bezoek op de kamer alles wat je hebt aangeraakt en ook de stoel waarin je 

hebt gezeten. Ontsmettingskits staan op elke gang. 
- Registreer je door de papieren strook in te vullen in de inkomhal van de blok en deze in de 

witte doos te deponeren. 
- Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf staalname of de start van de 

symptomen 14 dagen niet op bezoek komen.   
- Bezoekers die een hoogrisicocontact hadden of die terugkeren uit een rode zone kunnen 

gedurende 14 dagen te tellen vanaf de dag van terugkeer of de datum van het risicocontact 
niet op bezoek komen.  

Indien je minder dan drie dagen na het bezoek aan het WZC symptomen vertoont of ziek wordt, 
gelieve dan contact op te nemen met het WZC.  
 

Bezoekregeling vanaf vrijdag 11 juni 2021 
 
Bezoek kan alle dagen:  

o De deuren gaan open om 8.00 uur en sluiten om 20.00 uur.  
Kom je buiten deze tijden dan kan je via de parlofoon van de blok aanbellen. 

o Indien de bewoner niet op de kamer is, mag je hem/haar op de leefruimte gaan halen.  We  
vragen om niet op de leefruimte te blijven. 

o Draag steeds een mondneusmasker.  Partners en kinderen onder de 10 jaar dienen geen 
mondmasker te dragen in de kamer van de bewoner. 

o Dagelijks mogen er meerdere bezoekers komen. Om de afstand te respecteren op de kamer 
kunnen per bezoekmoment maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer aanwezig zijn.  
Kinderen worden daarbij geteld als volwaardige personen.   

o Verlucht de kamer de laatste 5 min. door het raam te openen en nadien te sluiten.  



 
 
Wandelen:  
We zetten maximaal in op bezoek in de buitenlucht.  Daarom vragen we met aandrang om zoveel 
mogelijk met de bewoner te gaan wandelen.  De Vlaamse overheid staat toe dat men met een 
beperkt aantal personen buiten mag samenkomen. Hierbij volgen we de richtlijnen die ook voor de 
bevolking gelden. We raden aan om het mondmasker te dragen in de buitenlucht indien de afstand 
van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden.   
 

Vervoer- cafetaria- kapsalon – op bezoek gaan 

 
- Bij vervoer van een bewoner in de eigen auto, gelden de volgende aandachtspunten 

o Tijdens ganse rit draagt de vaste bezoeker (chauffeur) en de bewoner een mondmasker.  
o Naast de chauffeur en de bewoner zit er niemand anders in de auto.  
o De bewoner dient indien mogelijk diagonaal achter de chauffeur plaats te nemen.  

- Bezoek aan een winkel of horeca kan met inachtname van de beschermende maatregelen die 
daar gelden.  

- Het kapsalon is open. Een kapper of schoonheidsspecialist op de kamer kan mits het volgen van 
de richtlijnen die voor de burgers gelden. 

- Cafetaria: 
o Vanaf maandag 14 juni kunnen bewoners met hun bezoek alle namiddagen, uitgezonderd 

maandag, naar de cafetaria. Omwille van de 1.5 meter afstand tussen de 
tafelgezelschappen, is het aantal plaatsen beperkt.  

o Maximum 3 personen en de bewoner aan één tafel 
- Bewoners mogen door het WZC wandelen hoeven in het WZC geen mondmasker op te zetten.  
- Op bezoek – verlaten van het WZC:  

o In open lucht kan je met een beperkt aantal personen samenkomen, met respect voor de 
veilige afstand en volgens de regels die voor alle burgers gelden 

o Binnen: enkel bezoek bij nauwe contacten van de bewoner en dan ook enkel contact met 
het samenwonend gezin.  

 
Tot slot 

 
Verstrengen of stopzetten van bezoek kan eventueel nog in geval van:  

- het niet naleven van de voorgestelde afspraken 
- een uitbraak van de ziekte  
- het verstrengen van de richtlijnen door de overheid  

Heb je vragen, dan kan je terecht bij de hoofdverpleegkundige.  
 
Gelieve deze bezoekregeling ook te bezorgen aan andere familieleden of kennissen die op bezoek 
komen bij de bewoner. 
 
Laat ons met deze versoepelingen met z’n allen genieten van een mooie zomer.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Els Timmermans 
Directeur woonzorg 
 
Christine de Beukelaar 
Stafmedewerker woonzorg 

 



 


