
Beste bewoner & familie, medewerker en vrijwilliger, 
 
28.09.2021 

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

Inleiding 
 
Recent ontvingen we nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid waarin de huidige  

voorzorgsmaatregelen worden toegelicht die nu geldig zijn in het woonzorgcentrum. 

 
De volgende maatregelen zijn verplicht bij het betreden en verplaatsen in het wzc: 

- Dragen van een chirurgisch mondneusmasker. Kinderen onder de 12 jaar hoeven in principe 
geen mondmasker te dragen, maar als ze in de mogelijkheid zijn om een masker te dragen, 
raden we dit sterk aan omdat het risico op besmetting groter is bij kinderen die niet 
gevaccineerd zijn. 

- Respecteer 1,5m afstand ten opzichte van een bewoner en van andere personen.  
- Ontsmet steeds je handen, zeker bij het binnenkomen en buitengaan van het huis.  
- Ontsmet bij een bezoek op de kamer alles wat je hebt aangeraakt, ook de stoel waarin je 

hebt gezeten. Ontsmettingskits staan op elke gang. 
- Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf staalname of de start van de 

symptomen 14 dagen niet op bezoek komen.   
- Bezoekers die een risicocontact hadden, kunnen pas terug op bezoek komen na hun tweede 

negatieve test op dag 7.  
- Indien je minder dan drie dagen na het bezoek aan het WZC symptomen vertoont of ziek 

wordt, gelieve dan contact op te nemen met het WZC.  
- De registratie in de inkomhal van iedere woonblok vervalt.  

 

Bezoekregeling vanaf 4 oktober 2021 
 
Bezoek kan alle dagen:  

o De deuren gaan open om 8.00 uur en sluiten om 20.00 uur.  
Kom je buiten deze tijden dan kan je via de parlofoon van de blok aanbellen. 

o Indien de bewoner niet op de kamer is, mag je hem/haar op de leefruimte gaan halen.  We  
vragen om niet op de leefruimte te blijven. 

o Dagelijks mogen er meerdere bezoekers komen. Om de afstand te respecteren op de kamer 
kunnen per bezoekmoment maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer aanwezig zijn. 
Uitzondering hierop:  een volwassene met 2 kinderen of 2 volwassenen met een kind.  

o Verlucht de kamer de laatste 5 min. door het raam te openen en nadien ook te sluiten.  
 

  Vervoer- cafetaria- kapsalon – op bezoek gaan 
 

- Bij vervoer van een bewoner in de eigen auto, gelden de volgende aandachtspunten 

o Tijdens de ganse rit dragen de chauffeur en de 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.  

- Bezoek aan een winkel of horeca of op bezoek gaan elders kan met inachtname van de 

beschermende maatregelen die daar gelden.  



- Het kapsalon is open. Een kapper of schoonheidsspecialist op de kamer kan mits het volgen van 

de richtlijnen die voor de burgers gelden. 

- Op aanvraag kunnen de leslokalen voorzien worden om in kleine kring een feest ( in principe max. 

8 personen) te organiseren. Deze aanvraag en ook de bestelling van een hapje en een drankje kan 

via het onthaal.  

- Cafetaria: vanaf 4 oktober zal het lokaal dienstencentrum in de namiddag terug open gaan tussen 

13.30 en 16.30 uur.   De huidige opstelling met de tafels die 1.5 meter uit elkaar staan en max. 4 

personen aan één tafel blijft behouden.  Bewoners en bezoekers zijn ook welkom.  Er is echter 

een maximum aantal plaatsen voorzien. Iedereen draagt een mondmasker in de cafetaria.  Dit kan 

enkel afgezet worden als men iets drinkt of eet.   

 

  Derde vaccinatie voor bewoners 

De overheid adviseert om bewoners van een woonzorgcentrum een derde vaccinatie toe te dienen in 
de strijd tegen COVID-19.  Vanuit het woonzorgcentrum raden we ook sterk aan om deze derde prik 
te laten zetten.  
 
Indien een bewoner zelf kan beslissen, zal hij/zij dit laten weten via de verpleegkundige en zal dit 
genoteerd worden in het medisch dossier. Bewoners zullen hierover bevraagd worden.  

Indien een bewoner deze keuze zelf niet meer kan maken, vragen we de zaakgelastigde vriendelijk, 
doch uitdrukkelijk, om voor 1 oktober 2021 te laten weten of de bewoner gevaccineerd mag worden 
of niet.  
 
Gelieve hiervoor een mail te sturen naar wzc@hoogstraten.be met daarin duidelijk de naam van de 
bewoner, de blok, de kamernummer én of hij/zij het vaccin mag krijgen.  

COVIDSafe ticket 
 
Bewoners vragen ons de laatste tijd steeds meer hoe zij een CovidSafe ticket kunnen verkrijgen 
indien zij niet beschikken over een mobiele telefoon met apps. Als bewoner of familielid kan je een 
telefoonnummer bellen en een bewijs van vaccinatie aanvragen. Je dient het rijksregisternummer 
van de bewoner door te geven. Het attest van vaccinatie of CovidSafe ticket wordt dan binnen de 
week met de post opgestuurd naar het adres van domicilie. Dit document bevat ook een QR-code die 
gescand kan worden. 
 
Het telefoonnummer is 078/ 78 78 50. Het nummer is bereikbaar op weekdagen van 9 tot 19u. 
 

Tot slot 
 
Op 30 september zal rond 17u00 een onderbreking zijn van de telefoonlijnen. Dit is nodig in verband 
met uitbreidingswerken aan de telefooncentrale. 
 
Heb je vragen, dan kan je terecht bij de hoofdverpleegkundige.  

- Ilse Van der Flaas       blok A: 033401632 

- Karin Joosen        blok B: 033401633 

- Kris Jespers        blok C: 033401634 

- Ingrid Roelen ( waarnemend hoofdverpleegkundige)  blok D: 033401635 

mailto:wzc@hoogstraten.be

