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Hulshout, 7 mei 2021 

Beste bewoner, familielid, bezoeker, 
 
We zijn blij dat we heel wat versoepelingen kunnen aankondigen vanaf maandag 10 mei 
2021. Anderzijds vinden we het ook wel heel spannend als we terugblikken op het voorbije 
jaar. Onze eerste prioriteit is en blijft de gezondheid van onze bewoners en onze 
personeelsleden. We zijn ervan overtuigd dat iedereen zich mee zal inzetten om het zo veilig 
mogelijk te laten verlopen en alle afspraken te respecteren.  
 
Vanaf 10 mei 2021 gelden volgende afspraken:  
 

Bezoek 

 We blijven iedereen aanmoedigen om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten, indien 
mogelijk. 

 De bezoekuren van 13.30 u tot 15.30 u worden geschrapt. Er zijn geen vaste bezoekuren 
meer. De deur van het woonzorgcentrum zal steeds geopend zijn van 8 u tot 21 u. 

 De bezoeker ontsmet de handen bij het binnenkomen in het woonzorgcentrum. 

 De bezoeker is verplicht zijn/haar gegevens te registreren in het bezoekersregister aan 
de inkom. Bezoekers zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Er zullen geen vrijwilligers meer 
zijn om dit te controleren, dus maak elkaar hierop attent. 

 Het aantal sociale contacten dat de bewoner kan ontvangen is onbeperkt in aantal en die 
contacten kunnen onbeperkt wisselen. Door deze vele contactmogelijkheden is het 
noodzakelijk dat iedereen, ook de bewoner, tijdens het bezoekmoment steeds correct 
het chirurgisch mondneusmasker draagt, de nodige afstand respecteert en 
handhygiëne toepast.  

 Voortaan mogen er twee bezoekers tegelijk op de kamer in plaats van één. We dienen 
dit te beperken tot twee om de afstand van 1,5 m te kunnen respecteren op de kamer.  

 Ventileren en verluchten blijft een belangrijke hygiënische maatregel. 

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

 Ook kinderen onder de 12 jaar mogen op bezoek komen op de kamer op voorwaarde dat 
zij eveneens een chirurgisch mondneusmasker dragen. 

 Het blijft belangrijk correcte hand-, nies- en hoesthygiëne toe te passen.  

 Er is nog geen bezoek toegelaten in de gemeenschappelijke ruimtes van de afdeling, 
enkel op de bewonerskamer en in de cafetaria. 

 Tijdens het bezoek mag de bezoeker vrij een wandeling maken met de bewoner. Tijdens 
de wandeling op het domein moet de bewoner eveneens een chirurgisch 
mondneusmasker dragen en mag de bewoner bijkomende mensen zien, tot max. 10 
personen (incl. de bewoner en kinderen).  

 De bewoner mag mee naar huis of elders gaan wandelen. Wij rekenen erop dat de 
nodige veiligheidsmaatregelen steeds correct worden nageleefd tijdens het transport en 
bezoek. 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. 



 De bewoners hebben de mogelijkheid om vrij buiten te gaan. Ze kunnen ook mee op 
bezoek gaan bij familie. Hierbij gelden uiteraard de regels zoals voor iedere burger.  

 Raambezoeken blijven uiteraard ook nog mogelijk. 
 
Cafetaria 

 Vanaf 10 mei 2021 openen we onze cafetaria + terras voor de cafetaria.  

 We willen met mondjesmaat onze cafetaria terug opstarten. Dit betekent dat onze 
cafetaria de eerste weken alleen zal open zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 
13.30 u tot 16.00 u. We zullen dit permanent evalueren en hopen op termijn deze 
werking snel te kunnen uitbreiden. 

 Tijdens het bezoek in de cafetaria en op het terras buiten aan de cafetaria draagt 
iedereen (ook de bewoner) een mondneusmasker. Alleen tijdens het effectief nuttigen 
van een drank, mag deze even afgezet worden. 

 Zowel in de cafetaria als op het terras zullen er vaste tafels en stoelen opgesteld staan, 
op voldoende afstand van elkaar. Deze tafels mogen niet van plaats veranderd worden. 
Indien alle tafels bezet zijn, mogen er geen stoelen of tafels bijgeplaatst worden. 

 Aan elke tafel moet steeds een bewoner zitten. 

 Externen (personen die geen bewoner bezoeken) worden niet toegelaten in de cafetaria, 
noch op het terras. 

 In de cafetaria mogen er per tafel 1 bewoner en maximaal 2 bezoekers plaats nemen. 

 Buiten op het terras mogen er per tafel 1 bewoner en maximaal 3 bezoekers zitten. 

 Bezoekers en bewoners mogen niet zelf hun drank afhalen om deze aan tafel te 
consumeren. 

 De vrijwilligers bedienen aan tafel. 

 Aan de toog van de cafetaria zal een klein deeltje vrijgehouden worden voor take-away 
naar de kamer. Gelieve ook hier steeds de afstandsregel te respecteren. 

 Er wordt zoveel mogelijk drank aangeboden in kleine flesjes om zoveel mogelijk 
coronaproof te kunnen werken. Daarom hebben we ook de prijzen van onze 
consumpties moeten aanpassen. 

 Na ieder bezoek aan tafel zal de vrijwilliger de tafel ontsmetten. 
 

Activiteiten 

 Activiteiten blijven afdelingsgericht georganiseerd worden. 
 
(Her)Opname 

 Voor volledig gevaccineerde bewoners (minstens 10 dagen voor opname hun tweede 
vaccinatie hebben gekregen) geldt dat de bewoner in kamerarrest verblijft tot het 
resultaat van de eerste covidtest is gekend. Wanneer deze test negatief is, stopt het 
kamerarrest. Tijdens het kamerarrest mag de bewoner bezoek ontvangen op de kamer. 
Indien de tweede vaccinatie minder dan 10 dagen voor opname werd gegeven, wordt er 
een risicoanalyse gemaakt door de CRA. 

 Niet volledig gevaccineerde bewoners of ongevaccineerde bewoners moeten bij opname 
in kamerarrest blijven tot er 2 covidtesten (dag 1 en dag 5) zijn afgenomen en het 
resultaat negatief is. Tijdens het kamerarrest mag de bewoner bezoek ontvangen op de 
kamer. 
 
Terugkomst na ziekenhuisopname 

 Er wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen volledig gevaccineerde bewoners en 
bewoners die niet of maar deels gevaccineerd zijn. 
 

 



Corona zal echter nog een tijd in onze samenleving aanwezig zijn. Moest de situatie opnieuw 
verslechteren, zullen wij de bezoekersregeling mogelijks terug moeten aanpassen. 
 
We zijn er zeker van dat onze bewoners uitkijken naar deze versoepelingen en het zal hun 
uiteraard ook deugd doen om stilletjes aan terug te keren naar het ‘normale’ leven. Wij 
rekenen op ieders medewerking en voorzichtigheid. Op deze manier kunnen we allen 
genieten van wat er terug mogelijk is.  
 
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het outbreakteam van woonzorgcentrum Ter Nethe. 


