
Bezoek in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth vanaf 18/05/20 – info voor bezoekers 

De Vlaamse Overheid heeft groen licht gegeven om vanaf 18/05/20 terug bezoek toe te laten in het 
woonzorgcentrum (WZC) volgens strikte regels. Voor WZC St-Elisabeth is dit als volgt geregeld: 

- Aan de wilsbekwame bewoner wordt gevraagd of hij/zij bezoek wenst te ontvangen. Indien 
de bewoner bezoek weigert zal er geen bezoek georganiseerd worden. 

- Bij wilsonbekwame bewoners wordt door het zorgteam geëvalueerd OF en HOE bezoek op 
een veilige manier kan georganiseerd worden. 

- De planning van de bezoekmomenten wordt verder gebouwd op de reeds bestaande 
planning van het uitwisselmoment van wasgoed en andere items.  

o Dit betekent concreet dat wie bijvoorbeeld op maandag reeds langskwam tussen 
14u00 en 14u30 ook op maandag zal ingepland worden voor bezoek, om 14u00 of 
om 15u30. 

o Voor wie nog niet langskwam op een vaste dag per week wordt door ons een vast 
moment voorzien. We houden hierbij zo veel mogelijk rekening met bezoekers die 
nog werken. U zal echter begrijpen dat het niet mogelijk is om iedereen op zaterdag 
in te plannen.  

o Elke bewoner kan 1 keer per week een half uur 1 bezoeker ontvangen.  
o Er wordt van maandag tot en met zaterdag bezoek georganiseerd op 2 momenten: 

 Van 14u00 tot 14u30: 15 bewoners 
 Van 15u30 tot 16u00: 15 bewoners 

o Diegene die op bezoek komt brengt indien van toepassing de propere was en andere 
goederen binnen en neemt na het bezoek de vuile was mee. 

- Wij zullen elke 1ste contactpersoon van de bewoners contacteren: 
o Met de mededeling of de bewoner bezoek kan ontvangen; 
o Met de vraag of de naasten op bezoek wensen te komen; 
o Met de vaste weekdag en het vaste tijdstip waarop er 1 bezoeker kan langskomen 

 Indien het door ons voorgestelde moment werkelijk onmogelijk is, zal er 
gekeken worden of een ander moment mogelijk is;  

o Met de vraag om het bezoekmoment en de bezoekprocedure te delen/bespreken 
met alle naasten van de bewoner. 

 
De bezoekprocedure is als volgt: 

- De bezoeker (1 persoon!) drukt thuis het formulier ‘verplichte registratie bezoek WZC St-
Elisabeth / verklaring op eer’ af vanop de website www.coronabegralim.info of vanuit de 
bijlage in dit bericht 

o Bezoekers die niet in de gelegenheid zijn om dit formulier thuis af te drukken zullen 
dit formulier in het WZC overhandigd krijgen. 

o Zonder dit correct ingevulde en ondertekende formulier is bezoek niet mogelijk! 
- De bezoeker is een kwartier voor aanvang van het bezoek ter plaatse (hoofdingang 

Demerstraat) en schuift aan volgens de markeringen op de grond.  
o Bezoekers overhandigen het correct ingevulde formulier aan een medewerker. 
o Bezoekers die ziektesymptomen vertonen worden niet toegelaten. 

- Het is verplicht een mondneusmasker te dragen. Wij adviseren voor de veiligheid van onze 
bewoners dat de bezoeker een chirurgisch mondneusmasker draagt. Deze zijn inmiddels 
verkrijgbaar in supermarkten en bij de apotheek. Indien de bezoeker echt niet over een 
chirurgisch mondneusmasker beschikt mag er een stoffen mondneusmasker gedragen 
worden. Zonder mondneusmasker is bezoek niet mogelijk. 



- Bij aanvang van het bezoekmoment worden de bezoekers 1 voor 1 binnengelaten: 
o Propere was of andere meegebrachte goederen worden op de tafels geplaatst in de 

inkomhall. (Voorzie de zak waarin deze goederen zitten thuis reeds van een etiket 
met de naam en de kamernummer van de bewoner.) 

 Het is niet mogelijk om spullen aan de bewoner te overhandigen tijdens het 
bezoek, ook geen voeding of drinken.  

o De bezoeker ontsmet de handen. Handschoenen zijn niet toegelaten. 
o De bezoeker wordt door een medewerker naar de bewoner geleid via looplijnen op 

de vloer. 
o De bezoeker neemt plaats aan de tafel waar de stoel staat.  

 Het is niet toegelaten om de stoel dichter bij de bewoner te plaatsen. 
 Het is niet toegelaten om fysiek contact te maken met de bewoner. 
 Het is niet toegelaten te eten/drinken tijdens het bezoek. 

- Aan het einde van het bezoekmoment worden de bezoekers in dezelfde volgorde als ze naar 
binnen zijn gekomen terug naar buiten begeleid. 

o Opnieuw is fysiek contact met de bewoner niet toegelaten. 
o De handen worden opnieuw ontsmet 
o De vuile was wordt meegegeven indien van toepassing. 
o De bezoeker verlaat het woonzorgcentrum. 

 
Het organiseren van bezoek vergt heel wat inspanningen van onze medewerkers, temeer omdat we 
dit op een zo veilig mogelijke manier willen doen. Ik roep iedereen dan ook op om alle regels te 
respecteren.  
De Vlaamse Overheid heeft ons de mogelijkheid gegeven om het organiseren van bezoek niet uit te 
voeren indien het bezoek niet veilig kan verlopen.  
 
 
Bijkomende vragen of opmerkingen over de bezoekregeling kan men via email sturen naar 
campusdirectiehasselt@begralim.be .  
 
 
 
Wouter Ruyseveldt 
Campusdirecteur 
  



BIJLAGE 

 

VERPLICHTE REGISTRATIE BEZOEK BEGRALIM / VERKLARING OP EER 
 

 
Ondergetekende, …………………………………………………………………..  
 
Adres : ………………………………………………………  
 
telefoonnummer : …………………………………………………………………. 
 
Bezoeker  van …………………………………………………………………   
 
verklaart hierbij dat hij/zij:  

 In de voorbije 14 dagen geen positieve COVID-19 test heeft gehad.  Als u positief getest bent 
geweest, kan u enkel terug op bezoek komen als uw huisarts inschat dat u niet meer 
besmettelijk bent. 

 De voorbije 14 dagen geen symptomen heeft gehad die een vermoeden geven van 
besmetting met het Covid19-virus (o.a. aanhoudende hoest, kortademigheid, pijn op de 
borstkast, geur- of smaakverlies, koorts, keelpijn, spierpijn, buikloop …) .  

 De voorbije 14 dagen geen contact heeft gehad met een persoon besmet met het Covid19-
virus of een vermoeden van besmetting met dit virus. 

 In kennis is gesteld van de hygiënische maatregelen die dienen genomen te worden. 
 

en dat hij/zij geen bezoek brengt indien één van hogergenoemde symptomen of situaties zich alsnog 
voordoet.  
  
 
Opgemaakt te…………………………………… op ……………………………   
  
 
Handtekening,  
 


