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ALGEMEEN 

 Het bezoek vindt plaats in een daartoe gereserveerde ruimte. Het bezoek kan niet 

plaatsvinden in een gemeenschappelijke ruimte die ook gebruikt wordt door andere 

bewoners en/of medewerkers.  

 De toegang tot de bezoekruimte is zo georganiseerd dat bezoekers zich niet door het 

hele gebouw hoeven te verplaatsen. De bezoekruimte is met andere woorden 

maximaal rechtstreeks toegankelijk. De te volgen route wordt duidelijk aangegeven. 

 Bij bezoek wordt het principe van social distancing toegepast (min. 1,5 m afstand 

houden). We zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid om het bezoek zo veilig 

mogelijk te laten verlopen en rekenen hierbij op de medewerking van de bezoeker. 

 De bezoeker ondertekent een verklaring op eer waarin hij/zij bevestigt op de hoogte 

te zijn gesteld van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek én 

verklaart dat hij/zij de laatste 14 dagen symptoomvrij is gebleven, alsook de laatste 

14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. 

 Bezoekers die tot de risicogroepen behoren, worden attent gemaakt op de mogelijke 

risico's verbonden aan het bezoek. Bezoek kan hen door de zorgaanbieder niet 

worden verboden. 

 Het bezoek wordt beperkt tot de meest naaste verwanten of vertrouwenspersonen, 

met max. 2 bezoekers van dezelfde contactbubbel (bijv. gezin). Voor de gezondheid 

van onze cliënten en medewerkers is het echt van belang dat we op korte tijd nog 

geen tientallen mensen rechtstreeks in contact laten komen met de cliënten. 

 Er is enkel contact toegelaten tussen de bewoner en zijn/ haar bezoeker. Bezoekers 

hebben dus onderling geen contact, ook niet met andere bewoners. De duur en 

frequentie van het bezoek is max. één uur, één bezoekdag en per twee weken per 

cliënt. Dit om iedere cliënt de mogelijkheid te bieden op bezoek én het werkbaar te 

houden voor de medewerkers. 

 Een medewerker van Sint-Lodewijk brengt de cliënt op het afgesproken uur naar de 

bezoekersruimte en blijft in de buurt indien nodig. De medewerker houdt eveneens 

de tijd in de gaten en verwittigt de cliënt en zijn/ haar bezoek 10 minuten voor het 

einde dat het bezoekmoment bijna afgelopen is. Na elk bezoek reinigt en ontsmet de 

medewerker de bezoekersruimte. 

 Aan bezoekers kan geen drankje aangeboden worden vanuit de voorziening. Zelf een 

drankje meebrengen kan wel. Bewoners mogen ook een drankje meenemen tijdens 

het bezoekmoment, op voorwaarde dat ze zelfstandig en zonder toezicht kunnen 

drinken. 
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 De cliëntverantwoordelijke stelt een bezoekersplanning op, waarbij iedere cliënt de 

mogelijkheid krijgt om bezoek te ontvangen. 

 Bezoek op het individueel terras of op de kamer blijft verboden. 

 

AANVULLINGEN CAMPUS DEN BINDER 

 De bezoekersruimte (bureel verpleegkundige) bevindt zich rechts van de groene 

poort aan het terras van Den Binder. Aan deze groene poort kan bezoek trouwens 

vanop een gepaste afstand ook in gesprek gaan met een bewoner. 

 In onderling overleg kiezen we ervoor elke dag bezoek toe te laten in de namiddag 

van 14 u. tot 15 u. en van 15.15 u. tot 16.15 u. (dus: twee bezoekmomenten per 

dag). Na elk bezoek wordt de bezoekplek gereinigd en gedesinfecteerd. In de 

bezoekruimte hangt een poster omhoog waarop de reinigingsprocedure te lezen valt. 

 NIEUW: De toegang van één lid van de context op de kamer van de bewoner is 

toegestaan, na afspraak met de cliëntverantwoordelijke, voor een duur van 

maximaal een kwartier. We zien dit als een kans voor de context om de bewoner 

te ondersteunen bij bepaalde praktische zaken zoals bv. kledij nakijken in de kast. 

De bezoeker draagt een mondmasker op de gang. In dit geval noteert de bezoeker 

eveneens datum, uur en naam op de lijst die te vinden is aan de ingang. Het is 

geenszins de bedoeling dat bezoekers in de gemeenschappelijke ruimtes 

plaatsnemen. Zoals hierboven beschreven, kunnen langere bezoek plaatsvinden in 

de daartoe voorzien bezoekersruimtes of in open lucht (vb. aan de groene poort). 

 

AANVULLINGEN CAMPUS DIEPENBROEK 

 De bezoekersruimte bevindt zich aan de voorkant van het gebouw, links van de 

inkom. Er zal een lijst met de vaste bezoekmomenten hangen in de bezoekersruimte 

én in het vergaderlokaal van de medewerkers. 

 Bezoek in Diepenbroek kan doorgaan in de namiddag tussen 14 u. en 16 u. Op dat 

moment zijn er minimum vier begeleiders op dienst. Werkende ouders die dit een 

moeilijk moment vinden, kunnen in het weekend een afspraak maken. Bezoek 's 

avonds is minder haalbaar, aangezien drie begeleiders dan de verzorgingen op zich 

nemen. Het is voor veel bewoners bovendien beter dat ze niet onmiddellijk na een 

bezoekmoment moeten gaan slapen, omwille van hun emotionele toestand.  

 NIEUW: De toegang van één lid van de context op de kamer van de bewoner is 

toegestaan, na afspraak met de cliëntverantwoordelijke, voor een duur van 

maximaal een kwartier. We zien dit als een kans voor de context om de bewoner 

te ondersteunen bij bepaalde praktische zaken zoals bv. kledij nakijken in de kast. 

De bezoeker draagt een mondmasker op de gang. In dit geval noteert de bezoeker 

eveneens datum, uur en naam op de lijst die te vinden is aan de ingang. Het is 

geenszins de bedoeling dat bezoekers in de gemeenschappelijke ruimtes 

plaatsnemen. Zoals hierboven beschreven, kunnen langere bezoek plaatsvinden in 

de daartoe voorzien bezoekersruimtes of in open lucht. 


