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Deinze, 02/07/2020 

 
 
Beste families 
 
Vorige week ontving u een zoveelste mail rond een versoepeling van algemene maatregelen, namelijk  
een eerste stap naar kamerbezoek. 
De eerste kamerbezoeken lopen nog maar pas en toch willen we met deze mail een nieuwe ver- 
soepeling van de bezoekregeling meedelen. 
 
Nieuwe regeling vanaf maandag 06 juli 2020 ivm kamerbezoeken: 
 

1. Elke dag tussen 13u en 17u is kamerbezoek mogelijk zonder afspraak, op donderdag kunt u 
binnen tussen 13u en 19u.  De kamerbezoeken op afspraak (voor- en namiddag vervallen).  Er 
kan steeds op het domein gewandeld worden, contact in open lucht draagt zeker onze 
voorkeur uit. 

2. Tafelgesprekken worden stopgezet, de babbelbox blijft en skypegesprekken blijven mogelijk.   
3. Er is geen beperking in het aantal bezoekers per bewoner in het algemeen (best wel afspreken 

met familieleden om te voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment langs komt), 2 
bezoekers op hetzelfde moment op de kamer zijn het maximum. 

4. Iedereen komt binnen langs de ingang thv Kortrijksesteenweg 61, hij/zij dient zich te 
registreren (naam, adres, telefoonnummer, band met de bewoner).  Indien er nog geen 
verklaring op eer werd ingevuld dient dit te gebeuren, bij de volgende bezoeken is een 
handtekening voldoende. 

5. Elke bezoeker die ons WZC betreedt draagt een mondneusmasker (liefst een chirurgisch) en 
houdt dit op gedurende de volledige duur van het bezoek.  Zonder mondneusmasker wordt u 
niet toegelaten tot ons WZC, een chirurgisch mondneusmasker kunt u kopen voor € 1.  Onze 
medewerkers krijgen het uitdrukkelijk mandaat om u aan te spreken indien u zich niet aan dit 
voorschrift houdt. 

6. Er is enkel bezoek toegelaten op de kamer van uw familielid, andere lokalen (andere kamers, 
bewonersrestaurant, verpleegpost,…) worden niet betreden.  U neemt de kortste weg naar de 
kamer, respecteert de social distancing  (ook aan en in de lift) en stopt niet onder de baan om 
een ‘klapke’ te doen. 

7. U ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van ons WZC.  Een handgel in pocket- 
formaat, om eigen handen en die van uw familielid te ontsmetten op de kamer, neemt u mee 
van thuis.  We proberen vanaf 06 juli ook vrijwilligers in te schakelen om na kamerbezoek de 
kamers te ontsmetten. 

8. Kinderen onder 12 jaar worden binnen niet toegelaten, bezoek buiten is wel toegelaten mits 
inachtname van alle gekende voorzorgsmaatregelen en als het weer dit toelaat. 

9. Huisdieren worden toegelaten. 
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10. De facturen kunnen terug afgehaald worden aan de receptie, goederen ophalen en afleveren 
bij kamerbezoek gebeurt op de kamer, indien u niet binnen komt blijft het oude systeem 
bestaan. 

11. De cafetaria gaat voorlopig niet open voor bezoekers, uw familielid meenemen voor familie- 
bezoek laten we eveneens nog niet toe.  Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst deze laatste 
maatregelen versoepelen, momenteel is het afwachten wat het ‘openzetten’ van onze deuren 
met zich meebrengt. 

 
 
Deze versoepeling vraagt een discipline van iedereen, het is geen evidentie om na al die tijd ons  
huis terug open te stellen voor praktisch iedereen.  Al onze personeelsleden hebben hun uiterste best 
gedaan om uw familielid een degelijke zorg  te bieden, binnen de beperkingen die ons werden 
opgelegd.  Een terugkeer naar midden maart willen we absoluut vermijden. 
Covid-19 is nog niet weg (‘een krokodil die nog steeds aanwezig is en op zijn kans wacht om 
toe te happen’).  Maatregelen die niet versoepeld werden onder bovenstaande punten moeten 
we blijven aanhouden.  Iedereen moet er van uitgaan dat hij een ‘potentieel’ drager is van het virus 
en een gevaar kan zijn voor de gezondheid van onze bewoners met daaraan gekoppeld ons personeel. 
Bepaalde omstandigheden (bvb besmetting of uitbraak) kunnen rechtvaardigen dat beslist wordt om 
(tijdelijk) een stap terug te zetten.  Familieleden die zich niet houden aan de afspraken kunnen we de 
toegang ontzeggen. 
 
 
In overleg met ons personeel en de coördinerend en raadgevende artsen proberen we steeds een 
afweging te maken tussen het psychisch-sociaal welzijn en de veiligheid van de bewoners om enerzijds 
beperkingen aan te houden en/of anderzijds maatregelen te versoepelen. 
In grote lijnen gelden bovenstaande richtlijnen in alle WZC’s in Deinze, in het land van Nevele. 
 
Hopelijk verloopt alles vlot en moeten we niets terugschroeven maar kunnen we vooruitkijken naar 
een volgende stap. 
 
 
Vriendelijke groeten 
Van Maldeghem Johan 
 
 


