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 Deinze, 03 mei 2021   

Geacht familielid 

 

De vaccinatiecampagne begint op volle toeren te draaien, het aantal besmettingen daalt momenteel 

dagelijks, hopelijk loont ons geduld en gaan we een mooie zomer tegemoet. 

We moeten nog voorzichtig zijn maar toch willen we hierbij enkele belangrijke versoepelingen 

meegeven.  De algemene basisregels (handhygiëne, mondneusmaskers, afstand houden,… ), zoals die 

gelden voor iedereen, moeten we blijven volgen maar de volgende zaken veranderen voor ons WZC 

vanaf 08 mei 2021: 

 

Bezoek 

 

Bezoek op de kamer kan met 2 personen.  We vragen wel aan iedereen om zijn gezond verstand te 

gebruiken. Indien het knuffelcontacten (= nauwe contacten) zijn mogen in principe de 

mondneusmaskers achterwege blijven.  Knuffelcontacten zijn nauwe contacten die tweewekelijks 

kunnen wisselen, daarvoor dienen binnen de familie afspraken gemaakt te worden.  Als ze met 2 op 

bezoek komen dienen ze tot hetzelfde huishouden (wonend onder 1 dak) te behoren.  Voordien 

hebben we nooit gesproken over knuffelcontacten omdat we meer bezoek wensten toe te laten, 

zodoende werd steeds gevraagd om op de kamer een mondneusmasker op te houden.  Wenselijk is 

dat dit nog steeds gebeurt gezien de beperkte oppervlakte van de kamer. 

‘Andere’ bezoekers kunnen eveneens op bezoek komen met respect voor de afstandsregels, de 

hygiënemaatregelen en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker. 

In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen samen te komen, weliswaar 

op veilige afstand.  Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt en bepaald is in de interfederale 

richtlijnen.  In die optiek is winkelbezoek ook mogelijk. 

Vanaf 08 mei veranderen de bezoekmomenten : 

- we voorzien 4 bezoekmomenten van telkens 1u in de namiddag 

- 1° :  13u30 tot 14u30 

- 2° :  14u45 tot 15u45 

- 3° :  16u tot 17u 

- 4° :  18u tot 19u 



- per bezoekmoment/per uur worden voor Madeliefje, Edelweiss en Orchidee per uur  6 

bezoeken toegelaten, voor Anemoon, Roos, Lelie en Iris zijn per uur 4 bezoeken toegelaten 

- we werken verder met het reservatiesysteem 

- emmertjes met ontsmettingsproduct worden nog steeds gebruikt 

 

 

Uitgaansregeling 

 

Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals 

die gelden buiten de voorziening. 

Op bezoek gaan binnenshuis : de bewoner kan bij zijn/haar knuffelcontacten op bezoek gaan. 

- bij de 2 knuffelcontacten (die tweewekelijks kunnen wisselen)  

- dus op bezoek gaan bij 2 nauwe contacten gedurende 2 weken gevolgd door de mogelijkheid 

op bezoek te gaan bij 2 andere nauwe contacten gedurende de volgende 2 weken, enz … 

- tijdens de bezoeken heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin van dit 

knuffelcontact (dus, niet alle kleinkinderen uitnodigen) 

Bij het op bezoek gaan buitenshuis (in open lucht) worden de interfederale richtlijnen gevolgd. 

 

 

Cafetaria 

 

Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van de cafetaria, zowel binnen als buiten op het 

terras (voorlopig nog niet). 

De nieuwe openingsuren zijn van 14u tot 17u. 

De toegang is enkel voorzien voor de bewoners en voor bewoners met hun bezoekers tijdens hun 

bezoek bij deze bewoners.  Externen hebben geen toegang tot de cafetaria. 

Bij elke verplaatsing draagt de bezoeker een chirurgisch mondneusmasker, aan tafel mag het 

knuffelcontact het masker aflaten.  Let op : Sociale contacten moeten een chirurgisch mondneus-

masker dragen en afstand houden tov de bewoner. 

Bij het binnenkomen en verlaten van de cafetaria worden de handen ontsmet. 

We gaan de volledige cafetaria openstellen voor bewoners en bezoek .  De tafels worden zo 

opgesteld dat de afstand van minimum 1,5 m tussen de tafels gewaarborgd is.  Het is niet de 

bedoeling dat de tafels verschoven worden. 



In eerste instantie denken we dat de cafetaria voldoende ruimte biedt om alles vlot te laten 

verlopen, mocht het nodig zijn kunnen we het maximum aantal personen beperken. 

 

 

Tot slot 

 

We hopen dat deze versoepelingen een verademing betekenen voor velen.  We kunnen (nog) niet 

goed doen voor iedereen en vragen om geen spijkers op laag water te gaan zoeken. 

We hebben steeds geprobeerd om het welzijn van onze bewoners op de eerste plaats te plaatsen en 

willen dit zo optimaal mogelijk verder blijven doen.  Onze medewerkers en vrijwilligers doen hun 

uiterste best om tegemoet te komen aan de vragen van bewoners en familie, we vragen dan ook 

voor hen een blijvend respect. 

 

Vriendelijke groeten 

 

 

  


