
 

 

29 juli 2020 

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

Inleiding 
 
Na de veiligheidsraden van 23 en 25 juli en de beslissing van de provinciegouverneur bleek duidelijk 
dat we extra aandacht moeten schenken aan kwetsbare ouderen nu het aantal besmettingen met 
COVID-19 weer toeneemt.  
Om de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van het woonzorgcentrum maximaal te beschermen 
voor besmettingsrisico’s besliste de overheid om tijdelijk enkele extra versterkte maatregelen in te 
voeren:   

- Het dragen van een mondneusmasker voor bezoekers is ten alle tijden verplicht.  
- Nauw contact zoals handen geven, knuffelen is bij bezoek voorlopig niet meer toegelaten.  
- Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of een speciaal daartoe voorziene ruimte. 

Bezoek op de kamer wordt de uitzondering, wanneer dit niet anders kan. 
 
Intern hebben we gekeken hoe we dit willen omzetten  in concrete maatregelen voor ons huis.  Deze 
maatregelen zijn bekrachtigd door de crisiscel van Hoogstraten. 
 

Wat telt voor jou vanaf 3 augustus 2020? 
 
 
Vanaf 3 augustus kan je verder op bezoek blijven komen, alleen zal dit bezoek helaas niet meer op 
de kamer of in het cafetaria kunnen doorgaan. 
 
Wandelen of op bezoek in de bezoekersruimte:  
We zetten maximaal in op bezoek in de buitenlucht.  Daarom vragen we met aandrang om zo veel 
mogelijk met de bewoner te gaan wandelen.  Rond het woonzorgcentrum plaatsen we extra tafels en 
stoelen zodat je ook rustig buiten kan gaan zitten.  Respecteer steeds de 1.5 meter afstand. 
 
Per woonblok voorzien we een aparte bezoekersruimte in het woonzorgcentrum.  
 
Wie mag op bezoek komen? 

• Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand 
aan het bezoek geen symptomen vertonen en gedurende de laatste 14 dagen niet positief 
getest werden op COVID-19.  Had je een positieve test, mag je enkel terug op bezoek 
komen als je huisarts je toelating geeft. 

• Maximum 1 bezoeker per bewoner per dag.  

• Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegelaten. 

• Maximum 3 bezoeken per week. 

• Maximum 5 verschillende bezoekers per maand bij één bewoner ( enige uitzondering is het 
maximum aantal eigen kinderen als de bewoner meer dan 5 kinderen  heeft).  

 
 
 
 
Bezoekmomenten: 

• Op weekdagen van 13:00 tot 15:30  



 

 

• Op avonden: van 17:30 tot 19:30    
o dinsdagavond voor blok B en C  
o donderdagavond voor blok A en D  

Stipt om 11:15, 15:45 en 19:45 sluiten de deuren. 

• Het bezoekmoment op woensdagvoormiddag valt weg.  
 
Hoe ziet een bezoek eruit? 

• Bezoek meldt zich aan in de inkomhal van de blok. Mondmasker wordt opgezet en handen 
ontsmet. Bij elk bezoek onderteken je het bezoekersregister omwille van de contact tracing.  

• Bij een eerste bezoek teken je een verklaring op eer. 

• Zijn er meerdere bezoekers die staan te wachten aan de ingang, worden ze pas binnen 
gelaten als de vorige aan de inkomhal zijn vertrokken naar de bezoekersruimte. 

• Wandelen:   
o Tijdens de bezoektijden.  
o Je mag overal wandelen waar je wil, maar we vragen om bij voorkeur op campus 

Stede Akkers te blijven.  

• Bezoekersruimte met plexiglas:  
o bezoek is beperkt tot een half uur  
o je houdt steeds het mondmasker op 
o je ontsmet de tafel en stoel in de bezoekersruimte na je bezoek 

• Indien je naar het toilet wil gaan, meld je je via de parlofoon aan het centraal onthaal.  
 

Kapsalon: 

• Bewoners kunnen per blok op een vastgelegde dag naar de kapster blijven gaan 
 

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. 
 
 

Afspraak maken 
 
Bezoek is enkel mogelijk na een afspraak.  
Een afspraak maak je bij voorkeur per mail of anders telefonisch tussen 13 en 16 uur bij de 
medewerker van het paramedisch team van de blok waar de bewoner woont.  
In het weekend kan je niet bellen voor een afspraak. 

• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten tijdens je bezoek 
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• Draag steeds een mondmasker. Dit is een stoffen masker met een filter of een chirurgisch 
masker. Blijf je mondmasker correct dragen, zowel binnen als buiten.  

• Blijf steeds op 1,5 meter afstand van de bewoner en van andere personen die je tegenkomt. 
We vragen met aandrang om lichamelijk contact te vermijden.  

• Ontsmet zoveel mogelijk je handen, zeker bij het binnenkomen en buitengaan van het huis. 

• Ontsmet bij een bezoek in de bezoekersruimte alles wat je hebt aangeraakt en de stoel 
waar je hebt gezeten.  

• Uitwisselen van voorwerpen (geschenken) is toegelaten, indien hier niet in wordt 
overdreven.   

• Dieren zijn niet toegelaten. 

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

• Vragen kan je steeds telefonisch of via e-mail stellen. 

• Verzorg jezelf en anderen goed en kom niet op bezoek als je ziek of verkouden bent.  

• 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.  

 
 

Wat kan NIET 
 

• Bewoners mogen niet buiten WZC Stede Akkers bij iemand op bezoek gaan. 

• Een bezoek aan horecazaken mag niet (ook niet op terrassen gaan zitten).  

• Een bezoek aan winkels mag niet 

• Je vervoert geen bewoner met de eigen wagen, ook niet voor raadplegingen, plezierrit in 
eigen streek, …...  Voor afspraken in het ziekenhuis of thuis bij een arts wordt professioneel 
vervoer of de handicar ingeschakeld. De mogelijkheid wordt geboden dat max. 1 familielid 
mee rijdt met de handicar. 
 

Indien dit niet wordt gerespecteerd , moet de bewoner 14 dagen in afzondering geplaatst 
worden. Uit ervaring weten we dat dit zeer zwaar valt voor bewoners. Echter omwille van de 
veiligheid voor andere bewoners en medewerkers kunnen we niet buiten deze maatregel.  

 

Was en post 
 
Als familie zelf instaat voor de was, duid je 1 familielid aan (steeds dezelfde) die 1 keer week de 
zuivere was brengt en de vuile was ophaalt. Onder strikte voorwaarden zal dit familielid de was zelf 
op de kamer brengen en ophalen.  Hij/zij zal begeleid worden door een medewerker. Dit kan enkel 
tijdens de bezoekuren en mits een afspraak. 
 
De postvakjes voor de bewoners staan in de inkomhal van elke blok. Gelieve het postvak bij uw 
bezoek telkens goed na te kijken.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Verstrengen/stopzetten van het bezoek 
 
Het kan zijn dat we de bezoekregeling moeten verstrengen, bijvoorbeeld bij: 

- het niet naleven van de voorgestelde afspraken 
- een uitbraak van de ziekte  
- bij een tekort aan personeel ten gevolge van de ziekte 
- bij het verstrengen van de richtlijnen door de overheid of  
- wanneer de regeling moeilijk haalbaar is voor het huis. 

 
We bedanken jullie voor de ongelooflijke inspanningen die jullie al geleverd hebben om alle 
voorzorgsmaatregelen goed op te volgen.  We vragen met aandrang  hier zeer strikt verder mee om 
te gaan zodat we een uitbraak van de ziekte bij onze bewoners of medewerkers maximaal kunnen 
voorkomen.   
Hiervoor blijven we rekenen op de verantwoordelijkheidszin van alle bewoners, families en 
medewerkers. Kunnen en mogen vertrouwen op elkaar  is essentieel om dit te doen slagen.   
 
 
Wil je weten hoe je Corona kan vermijden? Bekijk deze link: HOE KAN JE CORONA VERMIJDEN  

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). 
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