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Projectgroep Richtlijnen
Versoepeling bezoekregeling autonome GAW-SFG goedgekeurd

Keuze voor generieke bepaling bezoekersaantallen: verwijzing naar NVR
Gaat in op XXX

Versoepeling bezoekprincipes WZC, CVK, GAW/SFG, CVH goedgekeurd
Ook generieke bepaling aantallen, cf NVR
Gaat in op XXX

Aanpassing richtlijnen heropening cafetaria goedgekeurd
Voorzieningen beslissen zelf voor wie

Aanpassing richtlijnen verlaten voorziening goedgekeurd
Ook bezoek bij familie en wandelingen buiten domein

Gaan allebei in bij verzending aangepaste richtlijnen (XXX)

Twee algemene trends in de bespreking: 
meer toewerken naar kaders, waarbinnen voorziening aan de slag gaat 
“omkering NVR” ook (behoedzaam) hanteren in communicatie
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scenario’s

aandachts
punten

Bezoek achter 
plexiglas

Bezoek in 
aparte ruimte 
per bewoner

Kamerbezoek Bezoek in 
gemeenschapp
elijke ruimte 
binnen

Bezoek in 
tuin/terras 

Social distancing Neen, tenzij bij 
verplaatsing en 
in contact met 
medewerkers 
minstens 
stoffen 
mondneusmask
er

Ja Ja Ja Ja, voor zover 
mogelijk

Mondneusmasker 
bewoner

Neen Ja (voor zover 
mogelijk)

Ja (voor zover 
mogelijk)

Ja (voor zover 

mogelijk)

Ja (indien social 
distancing niet 
mogelijk is)

Mondneusmasker 
bezoeker

Neen, tenzij bij 
verplaatsing en 
in contact met 
medewerkers 
minstens 
stoffen 
mondneusmask
er

Stoffen 
mondneusmask
er

Chirurgisch 
mondneusmask
er

Stoffen 
mondneusmask
er

Minstens stoffen 
mondneusmasker 
(indien social 
distancing niet 
mogelijk is)

Handhygiëne en 
aanwezigheid 
handalcohol

Bij het 
binnenkomen 
& verlaten van 
de voorziening 
en de 
bezoekruimte

Bij het 
binnenkomen 
& verlaten van 
de voorziening 
en de 
bezoekruimte

Bij het 
binnenkomen 
& verlaten van 
de voorziening 
&  ook 
aanwezig op de 
kamer

Bij het 
binnenkomen 
& verlaten van 
de voorziening 
en de 
bezoekruimte

Bij het 
binnenkomen & 
verlaten van de 
voorziening

Reiniging en 
desinfecteren 
/verluchting ruimte

Ja, inclusief 
plexi-glas

Na elk bezoek Na het bezoek Na elk bezoek, 
en verluchting 
zo vaak 
mogelijk

Materialen 
reinigen en 
desinfecteren op 
terras
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Voorstel aanpassingen MR WZC ifv doorstart 

De werking van de cafetaria en het restaurant kunnen heropgestart 
worden. De mogelijkheid tot 1,5 meter afstand houden in de cafetaria 
en het restaurant is bepalend voor het maximale aantal personen dat 
gelijktijdig kan toegelaten worden. Dit moet door de directie bekend 
gemaakt worden en opgevolgd worden. Voor het gebruik van de 
cafetaria en het restaurant worden de richtlijnen van de Nationale 
Veiligheidsraad in acht genomen: 

tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de 
tafels gewaarborgd is;
drink- en eetgerei worden in de vaatwasmachine gereinigd of met 
afwasmiddel afgewassen;
tafels en stoelen worden na elk gebruik ontsmet;
na de openingsuren van de cafetaria wordt de ruimte verlucht;
… .
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Voorstel aanpassingen MR WZC ifv doorstart 
Niet-(mogelijke) COVID-19 bewoners

De bewoner kan het woonzorgcentrum verlaten (bv. voor een 
zakelijke afspraak, een tandartsbezoek, familiebezoek, wandeling):

na overleg met de directie of hoofdverpleegkundige;
mits respecteren van de hygiënemaatregelen;
met behoud van 1,5 meter afstand, indien nodig/wenselijk;
mits dragen van een mondneusmasker door de bewoner(s) en zijn 
bezoeker(s), indien vereist door de Nationale Veiligheidsraad (bv. 
op de bus, op consultatie).
Indien dit niet kan gegarandeerd worden, moet de bewoner 
gedurende 14 dagen op de kamer blijven (geen 
contactdruppelisolatie). 

Na dagbehandeling (bijvoorbeeld dialyse) of consultatie in het 
ziekenhuis van een bewoner zijn er geen bijkomende maatregelen 
nodig, op voorwaarde dat enkel niet-(mogelijke) COVID-19 
bewoners tegelijkertijd worden vervoerd. Ambulanciers moeten 
de richtlijnen voor ambulanciers toepassen. Bewoners uit een 
woonzorgcentrum waar een uitbraak heerst, kunnen uit voorzorg 
een chirurgisch mondneusmasker dragen tijdens het transport, 
ook al vertonen ze zelf (nog) geen symptomen. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepidemio.wiv-isp.be%2FID%2FDocuments%2FCovid19%2FCOVID-19_procedure_ambulanciers_NL.pdf&data=02%7C01%7Ccarmen.derudder%40vlaanderen.be%7Ca3265cc8b5064c0e16f608d80929eb32%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637269422936143730&sdata=fF5HG%2By9pZI2lkleXUTvIKgFNHLvmySvDnnCbEA3viw%3D&reserved=0
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