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BEZOEKREGELING wzc MANDANA 

Genk, 15 mei 2020 

Beste  bewoners van Mandana, 

 families, 

 

Volgende week is het zover.  De deuren gaan weer een beetje open.   De eerste bezoeken bij onze 

bewoners kunnen plaatsvinden.  Op de volgende pagina’s herinneren we jullie nog even aan de 

afspraken om deze bezoeken  zo veilig goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Enkele belangrijke aandachtspunten: 

- De eerste 4 weken hanteren we éénzelfde bezoekmoment voor de bewoner.  We bereiden een 

app voor om toekomstgericht de bezoekafspraken te organiseren waardoor dit dan makkelijker 

kan voor jullie allen. 

- Het brengen en halen van de was blijft een aparte regeling, het is te moeilijk om telkens na te 

gaan of iemand al dan niet bezoek heeft gehad of gaat krijgen… Later kunnen we dit mogelijks 

wel aanpassen. 

- Pakjes moeten aan het onthaal worden afgegeven, ze blijven nog steeds 24u in quarantaine.  

Breng dus zeker geen verse voedingswaren mee.  Je mag GEEN tas of handtas meenemen naar 

de kamer. 

- Vergeet je identiteitskaart niet voor de registratie bij het binnenkomen. 

- Misschien een beetje vreemd als tip, maar ga thuis nog even naar toilet, wij kunnen op dit 

ogenblik geen gelegenheid voor gebruik van toilet aanbieden.. 

- Lees het stappenplan waarin heel duidelijk staat omschreven hoe een bezoek het best en het 

veiligst gebeurt. 

- Breng zeker ook een beetje geduld mee, het is weer een hele organisatie die ook voor onze 

medewerkers nieuw is en mogelijks zal niet alles vanaf dag 1 zo vlot verlopen…. 

 

We rekenen erop dat iedereen de bezoekafspraken strikt naleeft zodat we een veilige omgeving kunnen 

blijven waarborgen voor de bewoners en de medewerkers.  Het is een opdracht van iedereen om hierin 

zijn/haar verantwoordelijkheid ten volle te nemen.  We evalueren regelmatig de werking en de gevolgen 

van deze afspraken en sturen bij zo nodig.   

Samen met jullie kijken we uit naar deze eerste stap in de versoepeling van de maatregelen in onze 

woonzorgcentra.  Wij hopen dat we op korte termijn verdere stappen kunnen zetten… 

Alvast dank voor jullie medewerking, 

Met vriendelijke groeten 

Het Outbreakteam, 

Ria Grondelaers,   Jos Aben,   Ingrid Dreessen 

Voorzitter    Algemeen Directeur  Directeur Zorg 

 

dr. Johan Jespers   dr. Lieve Vinck   Goedele Romanus 

CRA Toermalien    CRA Mandana   Kwaliteitscoördinator 

http://www.zoggenk.be/
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BEZOEKREGELING wzc MANDANA 

BEZOEKREGELING IN MANDANA 

 

ALGEMEEN 

We voorzien in deze opstart 1 bezoekmoment per bewoner per week waarbij telkens één persoon 

op bezoek kan komen.  Het bezoekmoment duurt maximaal 1 uur.  

De bezoekmomenten worden voorzien in de namiddag van 14u30 tot 15u30 en van 16u tot 17u zodat 

het organisatorisch mogelijk is om de veiligheid te organiseren (ontsmetten handen, geven van 

mondmasker, meten temperatuur…) 

We evalueren na vier weken en beslissen dan of een mogelijke uitbreiding van de bezoekmomenten 

haalbaar is. 

 
BEZOEKAFSPRAKEN 

Bezoekers volgen de richtlijnen met betrekking tot handhygiëne strikt op. 

Bezoekers brengen een neusmondmasker mee en dragen dit vanaf binnenkomst van het 

woonzorgcentrum tot zij het woonzorgcentrum verlaten, ook in de kamer van het familielid om 

mogelijke besmetting te voorkomen  

Bezoek kan enkel plaatsvinden met akkoord van de bewoner en in de kamer van de bewoner, of in 

de gespreksruimte van de woongroep.  Tijdens het bezoek draagt de bewoner ook het 

neusmondmasker.  De kamerdeur blijft open zodat medewerkers zicht hebben op naleven van de 

afspraken. 

Bezoekers zijn niet toegelaten in de leefruimten van de woongroep  

Bezoekers en bewoners respecteren de afstand van 1,5m tijdens het bezoek, geen handen geven, 

geen knuffels, dat is helaas pas voor later… 

Bij niet naleving van deze afspraken wordt een volgend bezoek geweigerd omwille van de veiligheid 

van de andere bewoners en de medewerkers 

 

PLANNING VAN DE BEZOEKEN 

Familie geeft maximaal 3 namen door van degene die op bezoek zullen komen (weliswaar één per 

keer) 

Elke potentiële bezoeker vult voorafgaand een verklaring op eer in en bezorgt deze aan de 

administratie van het woonzorgcentrum, pas dan wordt hij/zij toegevoegd aan de lijst van de door 

de directie toe te laten bezoekers. 

Het ZOG stelt schema’s op voor bezoekmomenten per woongroep. (we streven naar een app die 

zelfplanning mogelijk maakt) 

http://www.zoggenk.be/
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PRAKTISCH 

STAP 1 

De familie bezorgt de documenten “INLICHTINGENBLAD” en “VERKLARING OP EER” waarmee maximaal 

3 potentiële bezoekers aangeven op bezoek te willen komen en dat zij vrij zijn van Covid 19 symptomen.  

Op basis van deze documenten worden zij opgenomen op de lijst van potentiële toegelaten bezoekers.   

STAP 2 

U ontvangt van de medewerkers van het ZOG een uitnodiging waarop het moment vermeld staat 

waarop U wekelijks op bezoek kan komen.  De eerste 4 weken houden we een vast moment aan zodat 

de bewoner hier naartoe kan leven. 

STAP 3 

U bereidt zich thuis voor op het bezoek: 

- U wast uw handen grondig en U neemt een proper mondmasker mee 

- U neemt uw identiteitskaart mee (in het woonzorgcentrum mag U GEEN tas of handtas 

meenemen naar de kamer van de bewoner) 

- Ga zeker nog eens naar het toilet, in het woonzorgcentrum kunnen wij U hiervoor geen 

gelegenheid geven 

 

STAP 4 

 

U verplaatst zich naar het woonzorgcentrum en meldt zich aan in het containerkantoor (tussen gebouw 

ZOL en huisje F in Eeuwfeestlaan) na uw neusmondmasker te hebben aangedaan.  De medewerker kijkt 

na of U op de lijst staat van toegestane bezoekers en controleert uw identiteitskaart.  Staat U niet op 

deze lijst dan mag de medewerker U niet toelaten. 

Als U een pakje bij heeft voor de bewoner dan geeft U dit af aan de medewerker, het pakje wordt de 

volgende dag aan de bewoner bezorgt. 

Indien U op de lijst vermeld staat zal de medewerker uw temperatuur meten, indien uw temperatuur 

37,5°C of hoger is dan mag de medewerker U niet toelaten.  Staat U op de lijst en uw temperatuur 

is minder dan 37,5°C dan wordt U uitgenodigd uw handen te ontsmetten waarna U verder kan gaan 

naar de woongroep.  U ontvangt een infofolder waarop u alle voorzorgsmaatregelen m.b.t. preventie 

leest. 

STAP 5 

U belt aan aan de toegangsdeur van het huisje, bij het binnengaan ontsmet U nogmaals uw handen.  De 

medewerker laat U binnen in de woongroep en begeleidt U direct naar de kamer van de bewoner.  De 

kamerdeur blijft open.  U blijft tijdens het bezoek de afstand van 1,5m respecteren en U verlaat de kamer 

niet. 

STAP 6 

Na afloop van de bezoektijd komt de medewerker U halen en begeleidt U naar de uitgang van de 

woongroep.  U wandelt onmiddellijk in de richting van het containerkantoor waar U het terrein verlaat.  

http://www.zoggenk.be/
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Breng je een bezoek aan een persoon met dementie?   

Hieronder geven we je graag enkele tips waar je mee rekening kan houden om het 

bezoek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. 

Heb je vragen, dan kan je steeds terecht bij onze medewerkers op de woongroep die 

je graag verder helpen.  

 

Tips vanuit het expertisecentrum dementie 

 

 Ondervraag bewoners met dementie niet om te achterhalen of hij/zij je nog zou 

herkennen. Stel jezelf voor tijdens het bezoekmoment bijvoorbeeld: “Dag mama, ik 

ben het, je dochter Marie.” 

 Neem voldoende tijd en geef de bewoner de kans om te reageren op hun familielid 

met mondmasker. 

 Vertel waarom je een mondmasker aanhebt en blijf dit herhalen als de bewoner 

vreemd opkijkt. “Er is een gevaarlijk virus in België. Om jou en mezelf te beschermen, 

dragen we samen een mondmasker. Dat ziet er vreemd uit, he. Hoe voelt dat voor jou?” 

 Let goed op je articulatie, want het mondmasker dempt sommige klanken.  

 Beperk het nieuws over Covid-19. Stem de informatie af op de mogelijkheden van de 

bewoner. Lieg niet over de situatie maar geef ook niet alle beangstigende details. 

Bewoners met (en zonder) dementie kunnen hier erg onrustig door worden. 

 Neem de gevoelens en angsten van de bewoner ernstig, ook al zijn de feiten 

vergeten. Ga met andere woorden de emoties van de bewoner niet uit de weg. Erken 

ze en speel hier op in.  

 

 Maak voornamelijk contact via je lichaamshouding en mimiek.  

 

 Steek je eigen emoties niet weg. Bewoners met dementie voelen dit aan.  

 

 

 

 

http://www.zoggenk.be/

