
 

 Deinze, 01 maart 2021 

 

Geacht familielid 

 

Praktisch al onze medewerkers hebben vorige week hun tweede vaccin gekregen (zie vorige 

mail), na 10 dagen kunnen er normaal gezien versoepelingen doorgevoerd worden. 

‘Het doorlopen van een vaccinatiecampagne creëert een nieuwe context voor de werking 

van ouderenvoorzieningen.  De kans op ziekte vermindert, waardoor de regels voor het 

leven en werken in een voorziening kunnen versoepelen.  Tegelijkertijd blijft het zaak 

behoedzaam te zijn en de veiligheid niet uit het oog te verliezen.  Een ouderenvoorziening 

staat immers niet op zich, maar midden de samenleving die een algemene dynamiek kent op 

vlak van besmettingen, ziektes en overlijdens.’ (Agentschap Zorg en Gezondheid) 

In die optiek hebben we ervoor gekozen om versoepelingen slechts met mondjesmaat door 

te voeren, gebaseerd op de richtlijnen van de Veiligheidsraad.  Basisregels voor hygiëne en 

bescherming dienen nog steeds gevolgd te worden: afstand houden, handhygiëne, dragen 

van een chirurgisch mondneusmasker gedurende de duur van het bezoek binnen ons WZC, 

niet eten en drinken op de kamer, …  Nieuwe bewoners zijn (vaak) nog niet gevaccineerd, we 

moeten hen dus beschermen tegen een mogelijke besmetting.  We mogen ook niet vergeten 

dat u, als bezoeker, ook steeds besmet kunt worden ! 

Gezien het feit dat we de laatste maanden al soepel waren zal er in eerste instantie weinig 

veranderen.  Hierna volgen nog eens de belangrijkste richtlijnen : 

- bezoek gebeurt nog steeds op reservatie  

- 1 bezoeker per bewoner en per bezoekmoment per dag (kamerbezoek) 

- mantelzorgers worden toegelaten voor hulp bij de maaltijden bij bewoners die ziek 

zijn en hun maaltijden nuttigen op de kamer (na overleg met Hoofd Bewonerszorg/ 

hoofdverpleegkundigen) 

- enkel in palliatieve situaties kan afgeweken worden van de bezoekregeling, 

afspraken daaromtrent gebeuren via de hoofdverpleegkundigen, het Hoofd 

Bewonerszorg of de directie 

- pedicures kunnen dagelijks langskomen voor max 2 bewoners/dag , enkel in de 

voormiddag en op de kamer van de bewoner 

- externe kapsters laten we momenteel nog niet toe; een familielid kan wel een 

haarverzorging uitvoeren tijdens de duur van een bezoekmoment 

- kinderen onder de 18 jaar worden niet toegelaten 

- huisdieren komen niet over de vloer 



We beseffen ten volle dat we nog niet veel ‘lossen’,  in ons overleg denken we in eerste 

instantie in het belang van onze bewoners en onze medewerkers.  Het is zeker niet de 

bedoeling  familie en vrienden te vergeten, we moeten dus nogmaals op jullie begrip en 

medewerking rekenen om de bestaande maatregelen te blijven aanhouden.  Specifieke 

vragen behandelen we in overleg, om dit te kunnen doen vragen we om desgevallend deze 

door te geven op weekdagen. 

 

Vriendelijke groeten 

Van Maldeghem Johan 

Algemeen directeur WZC Sint-Jozef Deinze 

 


