
Deinze, 17/09/2020 

 

Geacht familielid 

Wij ondervinden dat de bezoeken vlot lopen en dat zowel ons bewoners als jullie, 

hun familie, er deugd van hebben en genieten van dit relatief kort contactmoment. 

Daarom zouden we graag nog een versoepeling doorvoeren in onze 

bezoekregeling. 

Wat is de bezoekregeling vanaf maandag 21 september ? 

 Wandelingen kunnen nu ook buiten ons domein. Wij vragen wel om ENKEL TE 

WANDELEN, bezoeken aan tea-rooms, restaurants, winkels,… en andere 

drukbevolkte plaatsen zijn voorlopig nog niet toegelaten. Best het domein 

verlaten langs het hekken aan de Machelenstraat. 

 Sommige families wonen niet bij de deur. Daarom lassen we voor deze 

mensen die een bewoner mee nemen naar huis een langer 

thuisbezoekmoment in, nl. van 13u tot 19u. Indien u hiervoor reserveert zal er 

wel een motivatie worden gevraagd om ervoor te zorgen dat enkel mensen 

die verre verplaatsingen moeten doen deze plaatsen innemen. 

 Het aantal bezoeken wordt vermeerderd van 5 naar 7 per bewoner. 

 Babbelbox en Skype-gesprekken blijven voorlopig eveneens behouden. 

Alle andere voorgaande afspraken blijven uiteraard ongewijzigd, ik som ze nog 

even voor u op. 

 Naast partners, kinderen mogen ook kleinkinderen, achterkleinkinderen, 

broer(s) en zuster()s op bezoek komen.  Andere bezoekers gebruiken de 

babbelbox. De bubbel met de bewoner mag echter niet te groot worden ! 

 Indien er geen familieleden zijn kan een ‘vaste’ bezoeker wel een 

kamerbezoek reserveren. 

 Bezoek bestaat uit max 2 personen tegelijkertijd. 

 Ondanks het feit dat er met een reservatiesysteem gewerkt wordt is het toch 

best om onderling af te spreken om bezoek aan uw familielid te spreiden. 

 Partners van bewoners kunnen dagelijks op bezoek komen, we vragen wel 

om te reserveren (om een zicht te hebben op het aantal personen in ons 

WZC). 

 In palliatieve situaties is er ook altijd bezoek mogelijk. 

 Speciale verzoeken dienen gericht te worden aan de directie. 

 

Praktische afspraken vóór/tijdens bezoek 

 Weeg steeds zelf af of een bezoek aangewezen is of niet (al dan niet 

besmettingsgevaar in de regio).  Bezoek van vakantiegangers die terugkeren 



uit een rode zone is verboden (deze personen moeten zich laten testen en 

gaan verplicht in quarantaine). 

 Kom niet op bezoek als u zich ziek voelt ! 

 U komt binnen aan de hoofingang met mondneusmasker op en meldt zich 

aan bij het receptiepersoneel, u ondertekent de bezoekagenda. 

 Bij het binnenkomen/buitengaan is het ontsmetten van de handen verplicht.  

Naar de kamer neemt u een emmertje met ontsmettingsdoekjes mee om 

contactpunten te ontsmetten, het gebruikte doekje deponeert u in het 

vuilbakje op de kamer en  u brengt het emmertje steeds terug naar de 

receptie 

 Indien jullie iemand wensen te spreken gebruikt u de beloproep.   

 U loopt niet rond en u brengt geen bezoek aan een andere bewoner. 

 Eten en drinken op kamer worden niet toegestaan. 

 Vuile was wordt meegenomen en propere was wordt meegebracht. 

 Gezien de aaibaarheidsfactor van huisdieren worden die nog niet in huis 

toegelaten. 

 Kamerdeur blijft open en het mondmasker blijft aan. 

 

Wij volgen de situatie op de voet en passen dan ook, in samenspraak met de 

burgemeester en de andere WZC’s in Deinze, de bezoekregeling aan indien nodig. 

Hopelijk is het niet nodig om terug te schroeven en kunnen we blijven versoepelen.  

 

Met vriendelijke groet 

 

Van Maldeghem Johan 

 

 


