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Geachte 

 
Naar aanleiding van de recente versoepelingen omtrent Covid-19 in ons land zijn er ook binnen ons 
WZC enkele gewijzigde maatregelen. Wij zetten ze voor u even op een rijtje: 
 

1. Bezoek wordt toegelaten in onze kapel (dus niet op de kamer of de rest van het WZC) vanaf 
maandag 25/05/2020.  
Mogen wij u vragen om rekening te houden met volgende punten: 

o Vooraf reserveren is noodzakelijk. Dit kan via de personen van het paramedisch- en 
animatieteam die nu reeds de communicatie tussen u en uw familielid verzorgen. 

o Babbelbox OF tafelbezoek 1x/week, zo komt iedereen aan de beurt. 
o Gelieve de uitgestippelde route te volgen. 
o Hoe moeilijk het ook is, maak geen fysiek contact met uw familielid. 
o Breng uw eigen mondmasker en balpen mee. 
o Gelieve geen geschenken mee te brengen en laat ook uw huisdier thuis. 
o Uw temperatuur zal gecontroleerd worden bij ieder bezoek. 
o Er wordt een wekelijkse evaluatie gedaan. 

 
 

2. Ons interne kapster komt opnieuw naar het WZC vanaf dinsdag 26/05/2020. Kapsters van 
buitenaf zijn nog niet toegelaten. 
Volgende afspraken werden gemaakt: 

o De eerste twee weken kunnen enkel ‘kleinere werken’ zoals knippen, mis en plis en 
brushing gebeuren. Permanenten zijn dus voorlopig nog niet mogelijk. 

o Alles moet op afspraak, enkel mogelijk op dinsdag (bewoners fontein) en donderdag 
(bewoners nieuwbouw). Een afspraak maken gebeurt altijd via de receptie van ons 
WZC. 

o Max.  4 personen in het kapsalon toegelaten. 
o Betalingen enkel via de factuur, geen cash geld. 
o Aan bewoners en personeel wordt gevraagd om stipt hun afspraak na te komen. Er mag 

maar 1 bewoner voor het kapsalon op wacht zitten. 
o Kapster voorziet en draagt het nodige beschermingsmateriaal, schorten voor de 

bewoners worden voorzien door het WZC. 
o Na elke behandeling ontsmet de kapster het gebruikte materiaal en meubilair. 

 
3. Ook de pedicure mag terug langs komen.  

Volgende afspraken werden gemaakt: 
o Alles moet op afspraak, enkel mogelijk op maandag (bewoners nieuwbouw) en vrijdag 

(bewoners fontein).  
o Behandelingen vinden altijd  plaats in het kapsalon. 
o Betalingen enkel via de factuur, geen cash geld. 
o Pedicure voorziet en draagt het nodige beschermingsmateriaal. 
o Na elke behandeling ontsmet de pedicure het gebruikte materiaal en meubilair. 
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4. Afspraken voor externe consulten (tandarts, ziekenhuis, oogarts,…) worden enkel gemaakt na 
overleg met 1 van de hoofdverpleegkundigen.  

 
U begrijpt dat alle maatregelen genomen worden in het belang van de gezondheid van onze bewoners 
en onze medewerkers. Ook om uzelf te beschermen is het noodzakelijk dat alle richtlijnen goed worden 
nageleefd. Hopelijk lukt het ons om op deze manier beetje bij beetje terug tot een normale, 
coronavrije samenleving te komen. Samen met onze bewoners kijken we alvast uit naar uw bezoek. 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet 
 
Van Maldeghem Johan  Devos Frederic    Opbrouck Valerie 
Directeur    Hoofd ondersteunende diensten  Hoofd bewonerzorg 


