
SPECIFIEKE RICHTLIJNEN BEZOEKREGELING VANAF 10 MEI 2020  
  
In lijn met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad zijn onderstaande richtlijnen geldig..  
 
ALGEMEEN  
- zowel voor de autonome GAW-SFG geldt dat de flat of woning beschouwd wordt als de privé-
woning van de bewoner(s). Zorggebruikers binnen dezelfde collectieve woongelegenheid worden 
beschouwd als één gezin. Momenteel worden dus de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad 
toegepast.  Alle beschermende maatregelen die van toepassing zijn voor de gewone burger zijn ook 
voor de bewoners van toepassing.  
 - Er wordt gestreefd naar een gelijke behandeling van personen in een fundamenteel gelijke situatie, 
dus zoveel mogelijk parallellen met kwetsbare ouderen die thuis wonen (GAW) of burgers die in een 
privé-eigendom wonen (IBW).  
 
 
SPECIFIEKE MAATREGELEN  
  
- Social distancing (fysieke afstand) wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om 
besmetting te voorkomen.   
  
- Per bezoekmoment geldt maximum het aantal toegelaten bezoekers bepaald door de Nationale 
Veiligheidsraad in de privé-sfeer. Vanaf 10 mei 2020 worden maximaal vier – altijd dezelfde - 
bezoekers toegelaten. Van zodra de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad aangepast worden, 
worden ook deze richtlijnen opnieuw bekeken.   
  
- Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het 
bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op 
COVID-19.   
  
- In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting mogelijk 
tot minstens 14 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, 
uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve – situaties.  
  
- Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen wooneenheid (autonome 
GAW-SFG) of het individuele woongedeelte (IBW). De voorziening zorgt ervoor dat er niet onnodig 
door het gebouw moet gewandeld worden. Het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd 
binnenshuis kan worden ontvangen, zal mee bepaald worden door de grootte van de individuele 
wooneenheid/woongedeelte (social distancing).   
  
- Specifiek voor de collectieve woongelegenheden binnen IBW bevelen we aan dat er in de eerste 
plaats wordt op ingezet dat de zorggebruiker elders op bezoek gaat (binnen de krijtlijnen van de 
Nationale Veiligheidsraad) eerder dan dat er andere personen op bezoek komen binnen de 
collectieve woongelegenheid. Als het bezoek toch in de collectieve woongelegenheden binnen IBW 
plaatsvindt, mag er per zorggebruiker één bezoeker langskomen. In collectieve woongelegenheden 
met meer dan vier zorggebruikers worden dus uitzonderlijk meer dan vier bezoekers toegelaten. We 
bevelen aan dat het bezoek plaatsvindt op de kamer van de zorggebruiker en niet in de 
gemeenschappelijke ruimtes van de woongelegenheid, met uitzondering van de tuin.   
  
- Zolang door de Veiligheidsraad een samenscholingsverbod wordt opgelegd, blijven 
groepsactiviteiten in de gemeenschappelijke ruimten van de autonome GAW-SFG verboden. Ook het 
bezoek kan dus niet plaatsvinden in een gemeenschappelijke ruimte.   



  
-Een  mondneusmasker moet gedragen worden als de social distancing niet kan gehandhaafd 
worden.  
 
- Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en 
vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek. 
Bezoek kan hen door de voorziening niet worden verboden.   
  
- Dieren (die niet in de voorziening wonen) kunnen niet op bezoek komen 


