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VOORBEREIDING BEZOEKREGELING 

 

Genk, 23 april 2020 

 

Beste  bewoners, 

 families, 

 

Vorige week werden we allemaal verrast door de beslissing van de veiligheidsraad om het bezoek binnen 

de woonzorgcentra terug mogelijk te maken.  De beslissing kwam te plots, niemand was voorbereid, 

organisatorisch moet een en ander geregeld worden om dit op een veilige manier mogelijk te maken.  

De beslissing werd ingetrokken, het bezoekverbod bleef behouden. 

Maar eens dan komt de dag dat we de deuren graag weer openen om bezoek toe te laten bij onze 

bewoners.  Wij willen ons hierop goed voorbereiden en willen zeker ook rekening houden met jullie 

bekommernissen, jullie wensen,…   

Iedereen begrijpt dat wij de deuren niet zomaar kunnen opengooien van vandaag op morgen.  De 

risico’s op besmetting met het Covid19-virus blijven te groot.  Bewoners zijn er ook niet altijd gerust in.  

Vandaar dat wij een stappenplan willen voorbereiden zodat we stelselmatig meer en meer bezoek 

kunnen toelaten. 

Op de volgende pagina vinden jullie een voorstel van afspraken om in de nabije toekomst bezoek 

mogelijk te maken.   In het voorstel houden we er rekening mee dat we de woongroepen niet 

overbelasten en de social distance respecteren.  Organisatorisch blijft het toch een hele klus om iedereen 

veilig en gecontroleerd binnen en buiten te laten rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen. 

Wij nodigen jullie uit om dit voorstel door te nemen en jullie op of aanmerkingen aan ons over te maken 

zodat we het geheel kunnen bijsturen.  Van zodra bezoekregeling dan mogelijk wordt zijn we hierop 

voorbereid.  Let wel, het geheel zal moeten passen in de richtlijnen van de Vlaamse Task Force waardoor 

we mogelijks wijzigingen moeten aanbrengen.  Wij hebben vandaag ook nog geen zicht op het moment 

dat we de bezoekregeling effectief kunnen opstarten. 

Alvast dank voor jullie ideeën en 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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VOORBEREIDING BEZOEKREGELING 

VOORSTEL HEROPSTART BEZOEKREGELING IN TOERMALIEN EN MANDANA 

 

ALGEMEEN 

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

op bezoek kan komen.  Dit betekent dat we in Toermalien maximaal 252 personen op weekbasis binnen 

laten en in Mandana 96 personen.  Op dagbasis betekent dit 36 personen in Toermalien en in Mandana 

12, oftewel 2 personen per woongroep in Toermalien en 1 persoon per woongroep in Mandana. 

De bezoekmomenten worden voorzien in de namiddag van 14u tot 18u met als afspraak dat 

binnenkomen kan tussen 14u en 16u zodat het organisatorisch mogelijk is om de veiligheid te 

organiseren (ontsmetten handen, geven van mondmasker, meten temperatuur…) 

- Graag jullie idee over het voorgestelde  aantal bezoekmomenten en de duur ervan 

 
BEZOEKAFSPRAKEN 

Bezoekers volgen de richtlijnen handhygiëne strikt 

Bezoekers dragen een mondmasker, ook in de kamer van het familielid om mogelijke besmetting te 

voorkomen (zij ontvangen bij binnenkomst een stoffen mondmasker dat na het bezoek terug wordt 

afgegeven) 

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

Bezoekers mijden de leefruimten van de woongroep (in Mandana enkel te doorkruisen op weg van en 

naar de kamer van de bewoner) 

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 

- Graag jullie reflecties of aanvullingen op deze voorgestelde afspraken 

 

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 (zie bijlage) 

De directie stelt een lijst op van familieleden die kunnen toegelaten worden op basis van de ingediende 

verklaringen op eer 

Het ZOG stelt schema’s op voor bezoekmomenten per woongroep, per halve dagdeel 

- Graag jullie feedback over het aantal potentiële bezoekers dat elke familie kan opgeven 

http://www.zoggenk.be/
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VOORBEREIDING BEZOEKREGELING 

 

 

VOORSTEL VERKLARING OP EER 

 

 

Ondergetekende, ………………………………………………………………….. 

met rijksregisternummer: ……………………………………………………… 

familieverwant van …………………………………………………………………  

die verblijft in woonzorgcentrum Toermalien/Mandana (schrappen wat niet past)  

in woongroep …………………………………………… 

verklaart hierbij dat hij/zij: 

- Niet besmet is met het Covid19-virus 

- De voorbije 14 dagen geen symptomen heeft gehad die een vermoeden geven 

van besmetting met het Covid19-virus 

- De voorbije 14 dagen geen contact heeft gehad met een persoon besmet met het 

Covid19-virus of een vermoeden van besmetting met dit virus 

- De voorbije 14 dagen geen symptomen van koorts, verkoudheid, keelpijn, 

aanhoudende hoest,  buikloop of smaakverlies heeft gehad 

 

En dat hij/zij geen bezoek zal brengen indien één van hogergenoemde 

symptomen of situaties zich alsnog zouden voordoen. 

 

Opgemaakt te…………………………………… op ……………………………  

 

Handtekening, 

 

http://www.zoggenk.be/

