
 

 

4 november 2020 

Bezoekregeling 
WZC Stede Akkers – Bezoekregeling in het kader van COVID-19 virus 
 

Inleiding 
 
Op vrijdag 30 oktober ontvingen wij vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid nieuwe richtlijnen 
voor de woonzorgcentra. Wij hebben vorige week al enkele afspraken verstrengd. Aangezien het 
coronavirus zeer snel verspreidt, zijn we genoodzaakt nog extra afspraken te maken.  
 
De inspanningen van onze medewerkers, de bewoners en jullie om de preventieve maatregelen te 
volgen, zullen meer dan ooit belangrijk zijn om deze crisis te boven te komen.   
 
Volgende maatregelen zullen blijven gelden om de besmettingsrisico’s te beperken:   

- Het dragen van een CHIRURGISCH mondneusmasker voor bezoekers EN bewoners is ten 
alle tijden verplicht. Ook op de kamer van de bewoner.  

- Gelieve steeds 1,5m afstand te respecteren ten opzichte van een bewoner en van andere 
personen die je tegenkomt.  

- Ontsmet altijd je handen, zeker bij het binnenkomen en buitengaan van het huis. Dit is 
verplicht.  

- Ontsmet bij een bezoek op de kamer alles wat je hebt aangeraakt en de stoel waar je hebt 
gezeten. Ontsmettingskits staan steeds op elke gang. 

- Algemene ruimtes (leefruimte, verpleegpost,…) mogen niet worden betreden. Je 
gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner en terug naar de uitgang. Je 
blijft niet onnodig rondhangen in de gangen. 

- Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht. 
 
Bezoek kan enkel plaatsvinden indien jij als bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen 
voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoont en niet positief getest werd op COVID-19. 
Indien je positief bent getest, mag je alleen terug op bezoek als je toelating hebt van de huisarts. 
Indien je zelf ziek bent of net terug bent uit een oranje of rode zone in het buitenland, vragen we je 
om jouw bezoek een tweetal weken uit te stellen om het risico zoveel mogelijk te beperken voor de 
bewoners. 
 
Indien je binnen de drie dagen na het bezoek aan het WZC symptomen vertoont of ziek wordt, 
gelieve dan contact op te nemen met het WZC.  
 

COVID-19 besmettingen in Stede Akkers 
 
Op dit moment hebben we zes besmette bewoners (allen in Blok B) die verzorgd worden door een 
apart team op een leefruimte die omgebouwd werd tot isolatie-afdeling. Er zijn ook een aantal 
besmette medewerkers. Deze blijven thuis en komen niet in aanraking met de bewoners of met 
collega’s.   
 
 

Bezoekregeling vanaf maandag 9 november 2020 
 
Vanaf volgende week maandag 9 november kan je nog steeds bezoek komen bij een bewoner op de 
kamer of kan je samen een wandeling maken.  



 

 

De laatste richtlijnen laten per bewoner één vast contact en één wisselend contact toe om op bezoek 
te komen. Er mogen dus in het totaal 2 verschillende personen op bezoek komen, maar niet 
tegelijkertijd. 

- Eén vast contact is een persoon in de familie die altijd op bezoek mag komen bij de bewoner. 
- Eén wisselend contact is een andere persoon in de familie of vriendenkring die op bezoek 

kan komen gedurende 14 dagen. Nadien mag deze persoon eventueel wisselen met een 
andere persoon.  

Voor een echtpaar dat samen bezoek ontvangt, is ook slechts 1 vaste bezoeker en 1 wisselende 
bezoeker toegestaan.  

We beseffen dat deze regels voor bewoners met veel kinderen niet evident is. Daarom zal de 
paramedische dienst zich opnieuw inzetten om voor deze families raamcontacten te organiseren in 
de inkomhal van de blokken. Je dient hiervoor wel een afspraak te maken met de paramedische 
dienst. 

In palliatieve situaties blijft bezoek altijd mogelijk in afspraak met de hoofdverpleegkundige. 

We zijn genoodzaakt de bezoekmomenten te beperken naar:  
o Blok A en D:  

 dinsdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur en 
 donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur 
 zaterdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur 

o Blok B en C: 
 donderdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur  
 dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur 
 zaterdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur 

 
Wie mag op bezoek komen? 

 Maximum 1 bezoeker tegelijkertijd, zowel op een wandeling als op de kamer.  
 Maximum 1 bezoek per dag.  
 Een bewoner mag één vast contact en één wisselend contact per 14 dagen op bezoek 

ontvangen. 
 Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegelaten op dit moment. 

 
Hoe ziet een bezoek eruit? 

 Als bezoeker meld je je aan in de inkomhal van de blok. Je draagt een chirurgisch 
mondmasker, je ontsmet je handen en je ondertekent het bezoekersregister. Bij een eerste 
bezoek dient een verklaring op eer ingevuld te worden. De temperatuur van een bezoeker 
wordt telkens gemeten. Indien je temperatuur hoger is dan  37°C graden, zal bezoek niet 
toegelaten worden. 

 Bezoekersstromen worden gescheiden. Zijn er meerdere bezoekers die staan te wachten aan 
de ingang, dan worden ze telkens pas binnengelaten als de vorige bezoeker aan de inkomhal 
vertrokken is naar de kamer. 

 Je mag zelf de bewoner halen op de kamer om te gaan wandelen. 
 Als bezoeker mag je ook met de bewoner videobellen naar andere familieleden die nu even 

niet op bezoek kunnen komen. 
 
Wandelen:  
We zetten maximaal in op bezoek in de buitenlucht.  Daarom vragen we met aandrang om zoveel 
mogelijk met de bewoner te gaan wandelen. Je mag wandelen waar je wil, maar we vragen om bij 
voorkeur op campus Stede Akkers te blijven.  



 

 

Bewoners met dementie  
Om onrust te verminderen bij bewoners met dementie kan een geregistreerde mantelzorger worden 
toegelaten. Dit wordt steeds vooraf met de hoofdverpleegkundige besproken. 
 
Bewoners in quarantaine met een positieve COVID-19 test 
Tijdens de quarantaine worden er momenteel geen bezoekers toegelaten bij bewoners met een 
bevestigde positieve test voor COVID-19. Op advies van de huisarts of coördinerend raadgevend arts 
van het woonzorgcentrum kan bezoek terug toegelaten worden.  
 

Andere voorzorgsmaatregelen 
 

- Voor vervoer van bewoners wordt nog steeds de voorkeur gegeven aan vervoer met de 
handicar of professioneel vervoer. Bij vervoer van een bewoner in de eigen auto, gelden de 
volgende afspraken: 

o Enkel de vaste bezoeker zorgt voor vervoer van de bewoner 
o Tijdens ganse rit dragen de chauffeur en bewoner een mondmasker.  
o Naast de chauffeur en de bewoner zit er niemand anders in de auto.  
o De bewoner dient indien mogelijk diagonaal achter de chauffeur plaats te nemen in 

de auto.  
- Begrafenissen en huwelijken 

o Een bewoner mag onder begeleiding van de vaste bezoeker een huwelijk of 
begrafenis bijwonen. De vaste bezoeker ziet erop toe dat de preventieve 
maatregelen ten opzichte van de bewoner steeds gerespecteerd worden.  

o Afstand houden, handhygiëne opvolgen en het dragen van een mondmasker is daar 
van groot belang.  

o Recepties of feesten na de ceremonie kunnen niet. Indien deze maatregelen correct 
worden opgevolgd hoeft de bewoner niet in quarantaine geplaatst te worden bij 
terugkeer in het WZC. 

- Jarige bewoners en jubilea 
o Jammer genoeg zullen deze feestjes die we de laatste tijd in kleine kring gevierd 

hebben nu niet meer georganiseerd worden.  
- Cafetaria, winkelen en op bezoek bij familie 

o Dit zijn zaken die op dit moment niet kunnen georganiseerd worden. 
 

Praktische afspraken 
 
Was:  
Als familie zelf instaat voor de was, is het de vaste bezoeker of het wisselend bezoek die 1 keer/week 
de zuivere was brengt en de vuile was ophaalt. Dit kan enkel tijdens de bezoekuren. 
 
Kapsalon: het kapsalon in het woonzorgcentrum is opnieuw gesloten. Kappers in de familie van 
bewoners: enkel de vaste bezoeker mag het haar nog knippen.  
 
Vrijwilligers: om de bezoekregeling mee te ondersteunen zijn we op zoek naar personen die de 
handen uit de mouwen willen steken om het onthaal te verzorgen tijdens bezoekmomenten, de 
paramedische dienst te ondersteunen bij activiteiten,… Heb je zin en tijd, geef je dan op bij de 
paramedische dienst.  
 
 
 
 



 

 

Hoe draag ik een chirurgisch mondmasker op de juiste manier? 
 

 
 

 

Contactgegevens bij vragen 
 
Om een afspraak te maken voor een raamcontact: 

 Blok A: lore.mertens@hoogstraten.be of 0478 66 31 42 
 Blok B: denise.galle@hoogstraten.be of 0478 66 31 45 
 Blok C: kim.michielsen@hoogstraten.be of 0478 66 31 47 
 Blok D: an.aerts@hoogstraten.be of 0478 66 31 55 
 

Voor vragen in verband met bewoners: 
 Blok A: Ilse Van der Flaas – ilse.vanderflaas@hoogstraten.be – 03/340 16 32 
 Blok B: Karine Joosen – karine.joosen@hoogstraten.be – 03/340 16 33 
 Blok C: Kris Jespers – kris.jespers@hoogstraten.be – 03/340 16 34 
 Blok D: Steffy Martens – steffy.martens@hoogstraten.be – 03/340 16 35 

 
 

Dankjewel 
 

 
Dankjewel voor jullie volgehouden inzet. Blijf alert en houd je aan alle voorzorgsmaatregelen.   
Zo kunnen we samen zorgen voor een veilige omgeving voor alle bewoners, vrijwilligers en 
medewerkers.  
 
Heb je vragen over de inhoud van deze communicatie? Dan kan je terecht bij Els Timmermans 
(els.timmermans@hoogstraten.be of 03 340 16 05) en Christine de Beukelaar 
(christine.debeukelaar@hoogstraten.be of 03 340 16 10). 

 


