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Hulshout, 23 april 2021 

Beste bewoner, familielid, bezoeker, 
 
Tot en met zondag 25 april 2021 zijn dezelfde twee geregistreerde bezoekers toegelaten die 
sinds 12 april 2021 op bezoek kwamen. Vanaf maandag 26 april 2021 start er een nieuwe 
periode van 14 dagen. Dit wil zeggen dat vanaf 26/04/2021 de twee geregistreerde 
bezoekers kunnen wijzigen, weer voor een periode van 14 dagen (van 26/04/2021 t/m 
09/05/2021) om van maandag tot en met zondag op bezoek te komen in het 
woonzorgcentrum tussen 13.30 u en 15.30 u alsook op maandagavond van 18.00 u tot 20.00 
u. U bent vrij om al dan niet een wijziging aan te brengen in de geregistreerde bezoekers. 
 
Verder hebben onze bewoners de mogelijkheid om vrij buiten te gaan. D.w.z. dat bewoners 
niet meer op het domein moeten blijven tijdens het wandelen, maar ook een wandeling vrij 
buiten kunnen gaan maken. Ze kunnen ook mee op bezoek gaan bij familie. Hierbij gelden 
uiteraard de regels zoals voor iedere burger.  
 
Via diverse kanalen vernemen we dat er samen wordt gezeten om eventuele 
versoepelingen voor woonzorgcentra door te voeren, maar tot op heden hebben we hier 
nog geen officiële communicatie over mogen ontvangen. Van zodra we nieuwe richtlijnen 
ontvangen, zullen we hierover verder communiceren.  
 
Graag herhalen we de huidige afspraken: 

Bezoek: 
- Bewoners moeten tijdens deze bezoekmomenten niet meer het chirurgisch 

mondneusmasker dragen; 
- Iedere dag is er bezoek mogelijk op de kamer tussen 13.30 u en 15.30 u. 
- Op maandagavond is er bezoek mogelijk op de kamer tussen 18.00 u en 20.00 u. 
- 2 geregistreerde bezoekers per 14 dagen, minimumleeftijd bezoeker: 12 jaar. Deze 

twee geregistreerde bezoekers mogen niet gelijktijdig op bezoek komen. Ze mogen 
wel elkaar afwisselen.  

- Partners van bewoners mogen eveneens tijdens deze momenten extra aanwezig zijn 
bij de bewoner. 

- De bezoeker mag de laatste 14 dagen geen symptomen van ziekte vertonen, niet 
positief getest zijn. 

- De bezoeker is nog steeds verplicht gedurende gans het bezoekmoment een 
chirurgisch mondneusmasker correct te dragen. 

- De bezoeker ontsmet de handen vóór men naar de bewoner gaat. 
- De bezoeker is verplicht zijn/haar gegevens te registreren in het bezoekersregister. 
- Enkel bezoek op de kamer, niet in de leefruimtes of gangen. 
- Correcte hand-, nies- en hoesthygiëne toepassen. 
- Afstand van 1,5 meter moet steeds gerespecteerd worden. 
- Aanrakingen, kussen en knuffels worden niet toegelaten. 
- Er mag geen drank/eten genuttigd worden tijdens het bezoekmoment door de 

bezoeker. 
- Tijdens dit bezoek mag de bezoeker vrij een wandeling maken met de bewoner. 

Tijdens de wandeling op het domein moet de bewoner geen chirurgisch 



mondneusmasker dragen en mag de bewoner bijkomende mensen zien, tot max. 4 
personen (incl. de bewoner en kinderen). Deze beperking tot max. 4 personen blijft 
gelden om te vermijden dat er teveel volk gelijktijdig aanwezig zou zijn op het 
domein. Ook kinderen onder de 12 jaar zijn buiten toegelaten. Bezoekers boven de 
12 jaar dienen wel steeds een mondmasker te dragen op het domein. 
Tijdens dit bezoek mag de bewoner mee naar huis of elders gaan wandelen. Indien er 
het vermoeden is dat de beschermingsmaatregelen niet worden nageleefd, behoudt 
het woonzorgcentrum het recht om de bewoner te verplichten in kamerarrest te 
gaan voor een periode van 7 dagen en de bewoner te onderwerpen aan een Covid-
test. 
 
Andere: 

- Conform de nationale beslissingen mogen niet-medische contactberoepen 
(kappers, pedicures, schoonheidsspecialisten,…) hun activiteiten vanaf 26 april 
2021 opnieuw hervatten. 

- Activiteiten blijven afdelingsgericht georganiseerd worden. 
 
Raambezoeken blijven mogelijk.  
 
Bewoners die zich in een palliatieve fase bevinden, kunnen een uitzondering krijgen op deze 
bezoekersregeling zodat afscheid nemen mogelijk is. 
 
Corona zal echter nog een tijd in onze samenleving aanwezig zijn. Moest de situatie opnieuw 
verslechteren, zullen wij de bezoekersregeling mogelijks terug moeten aanpassen.  
 
Onze eerste prioriteit is en blijft de gezondheid van onze bewoners en onze 
personeelsleden. Wij stellen alles in het werk om alles op een zo veilig mogelijke manier te 
organiseren. We vragen aan ieder van jullie om hiervoor mee de verantwoordelijkheid op te 
nemen en alle afspraken te respecteren. 
 
 
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het outbreakteam van woonzorgcentrum Ter Nethe. 


