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         Mere 9 september 2020
     

Beste bewoners en familie, 

Sinds 12 maart hebben wij gelukkig stand kunnen houden tegen een uitbraak van Covid-19 in 
Meredal.  Wij bevinden ons in deze gunstige situatie dankzij de collectieve verantwoordelijkheidszin 
en inzet van alle partijen: de bewoners en hun familie, de medewerkers, de vrijwilligers,…. Deze 
gunstige situatie geeft ons de mogelijkheid om vanaf volgende week maandag, 14 september, de 
nieuwe richtlijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende de bezoekregeling toe te 
passen.    

De procedure voor de nieuwe bezoekregeling die ingaat vanaf maandag 14 september 2020 is 
ingedeeld in drie delen: 

A) De bezoekregeling 

B) De mogelijkheid voor de bewoner tot het verlaten van het woonzorgcentrum 

C) Bijzondere accenten in de nieuwe richtlijn 

A De Bezoekregeling 
 

Vanaf 14 september tot 19 oktober 2020 zal de bezoekregeling dagelijks van 13u30 tot 16u30 voor 
alle afdelingen als volgt georganiseerd worden: 

 

A.1. Afspraak tot bezoek 
 

• Elke bewoner en/of vertegenwoordiger duidt maximaal 4 geregistreerde bezoekers aan die 

behoren tot de bubbel van 5 personen van de bewoner (de bewoner zelf is de 5de persoon). 

Enkel deze personen kunnen een kamerbezoek brengen (richtlijn van de nationale 

veiligheidsraad). 

• Omwille van de beperkte oppervlakte wordt een kamerbezoek slechts door 1 geregistreerde 

bezoeker tegelijkertijd uitgevoerd. Een wandeling of een verblijf in de buitenlucht kan 

uiteraard met de vier geregistreerde bezoekers op het zelfde moment doorgaan tijdens de 

bezoekuren. 

• Onze cafetaria zal tijdens de bezoekuren de gelegenheid bieden om de bewoner met 

maximaal 2 geregistreerde bezoekers te ontvangen. Er dient uiteraard rekening gehouden 

te worden met de beperkte capaciteit en aanbod van de cafetaria tijdens deze periode van 

verstrengde richtlijnen voor de horeca (afstand, registratie,…). 



• U dient wekelijks uw bezoekdagen voor de komende week aan te vragen via onze website 

www.meredal.be/maatregelen Een aanvraag tot bezoek moet ten laatste de vrijdag (voor 12 

uur) in de week voorafgaand van het kamerbezoek aangevraagd worden. In de lopende week 

kunnen geen nieuwe afspraken meer gemaakt worden. Met uitzondering van de eerste 2 

weken, waar het mogelijk zal zijn om een afspraak te maken voor de week van 14 september 

en 21 september 2020. 

U wordt enkel gecontacteerd door de administratie indien het aantal inschrijvingen voor uw 

bezoekdag extreem hoog zouden zijn. 

 

A.2. Voorbereiding van het bezoek ter hoogte van het onthaal 
 

• De hygiënische veiligheidsvoorschriften blijven identiek aan de bestaande bezoekregeling:  

o Mondneusmasker wordt gedragen bij het betreden het WZC. Het kan enkel worden 

afgezet tijdens het verbruik van voeding en/of drank in de cafetaria. 

o De algemene richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid qua handhygiëne, 

toiletbezoek, … blijven van toepassing. 

• Net zoals bij de huidige bezoekregeling vult u de dag van het bezoek de fiche met de 

verklaring van uw eigen gezondheidstoestand in voor dat u vertrekt naar de bewoner. U 

bezorgt deze fiche aan de medewerkers van het onthaal.  Zij volgen uw registratie en 

bezoekaanvraag op en zullen u informeren over de nieuwe procedure. 

Meredal vzw zal deze gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk en zal deze gegevens 
niet gebruiken voor verdere verwerking.  

 

A.3. Op de weg naar de afdeling/kamer 
 

• U kan enkel bezoek brengen bij 1 bewoner (vooraf aangevraagd via website). Het is niet 

toegelaten in de leefgroep, de algemene ruimten, de gangen of bij andere bewoners binnen 

te gaan tijdens uw bezoek. Heeft u het zorgpersoneel nodig, dan dient u het oproepsysteem 

op de kamer te activeren. 

• Via de aangeduide weg (zie vloersignalisatie) begeeft u zich naar de lift en/of de trap nabij 

het verpleeglokaal van het gelijkvloers. Eens u op uw afdeling bent aangekomen neemt u ter 

hoogte van de lift een reinigingsset mee. Dit dient gebruikt te worden om na uw bezoek de 

contactoppervlakken in de kamer te reinigen. Onze medewerkers zullen u hierover tijdens 

uw bezoek verder informeren. 

 

A.4. Tijdens het bezoek op de kamer 
 

• Gezien u deel uitmaakt van de bubbel van de bewoner kan u desgewenst tijdens het bezoek 

op de kamer het mondmasker aflaten.  Wij verwachten dat u dit onmiddellijk opnieuw opzet 

wanneer het personeel op de kamer komt en/of wanneer u de kamer verlaat. 

• Tijdens het bezoekuur is het toegelaten om de bewoner te begeleiden naar een wandeling in 

de tuin, cafetariabezoek, wandeling in het dorp enz… 

http://www.meredal.be/maatregelen


A.5. Terugkeer naar het onthaal 
 

• U keert terug naar het onthaal ten laatste om 16u30. Voor het vertrek op de kamer van de 

bewoner reinigt u alle oppervlakken die u mogelijks met de handen heeft aangeraakt (tafel, 

stoel, leuning en deurklink,…) met de reinigingsset die u bij aankomst hebt meegenomen. 

• U neemt dezelfde lift en/of trap die u hebt gebruikt bij de aankomst op de afdeling. 

 

B) Het verlaten van het woonzorgcentrum 
 

Vanaf 14 september 2020 zal het voor de bewoner en familie opnieuw mogelijk zijn, na overleg met 
de verantwoordelijke van de afdeling, de bewoner te laten deelnemen aan activiteiten buitenshuis. 
Hier blijft de bestaande regeling van toepassing dat de afwezigheid minimum 1 dag vooraf wordt 
besproken met de verantwoordelijke van de afdeling. Hier gelden de voorschriften van de nationale 
veiligheidsraad. 

 

C) Bijzondere accenten in de nieuwe richtlijn 
 

• Fysiek contact met de bewoner en de bezoeker zijn toegelaten. Een aanraking, 

ondersteuning bij maaltijden enz… zijn opnieuw mogelijk. 

• Het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen kan schorsing van de bezoekregeling tot 

gevolg hebben. 

• Kinderen onder de 16 jaar zijn nog niet toegelaten bij de nieuwe bezoekregeling. Wij hopen 

dat dit in de volgende fase wel mogelijk is. 

• Per bubbel van 4 geregistreerde bezoekers wordt er best 1 centrale persoon aangesteld om 

de aanvragen tot bezoek in te dienen. 

  

Wij volgen uiteraard nauwgezet de berichtgeving op lokaal, regionaal en federaal niveau op.  Houdt 
er rekening mee dat deze bezoekregeling aangepast kan worden naargelang de evolutie van COVID-
19 binnen en buiten het woonzorgcentrum. 

Met de ganse ploeg zijn wij in eerste instantie zeer tevreden met deze positieve evolutie. Toch 
vragen wij u allen de collectieve verantwoordelijkheid die ons is opgedragen ernstig te nemen door 
de veiligheidsmaatregelen stipt na te leven. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

Geert Hermans        Dokter Johan Suys 

Directeur WZC Meredal       CRA 


