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Directie 

 
Dienstnota 2020/85 

Update bezoekersregeling 
 
 

Beste bewoners en familieleden,  

Vorige week woensdag werd de bezoekregeling bijgestuurd. Op vrijdag laatstleden kondigde de 

federale regeling nog een verdere verscherping van de maatregelen af. We stellen vast dat in 

Dendermonde de besmettingen nog verder blijven toenemen.  Om het contact tussen de bewoner 

en familielid zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen, kiezen we ervoor voorlopig nog steeds 

bezoeken op de kamer van de residenten toe te laten. We merken echter dat zeer dikwijls de veilige 

afstand niet gerespecteerd wordt én het mondneusmasker afgezet wordt.   

We zien ons verplicht om bovenstaande redenen de bezoekregeling verder bij te sturen. 

Vanaf woensdag 21 oktober gelden de volgende maatregelen:  

 Het aantal bezoekers wordt verder beperkt tot 1 geregistreerde bezoeker per bewoner.   

Gelieve ons ten laatste tegen morgenavond dinsdag 20/10 te laten weten wie deze  

geregistreerde bezoeker zal zijn (via info@mariatroon.broedersvanliefde.be)  

 Vanaf woensdag 21 oktober mag dus enkel die ene geregistreerde bezoeker per bewoner 

per bezoekdag op bezoek komen.   

 De bezoekdagen per afdeling blijven doorlopen (zie schema in bijlage). Bezoekers voor de 

gelijkvloerse afdeling nemen contact op met de afdelingscoördinator voor praktische 

afspraken. 

 Bezoekuren blijven voorlopig behouden: 14u-20u  

 De cafetaria gaat vanaf vandaag, maandag 19 oktober, dicht.  

 Maaltijdbegeleiding kan enkel ’s avonds tijdens de bezoekuren, en dit op de kamer en niet in 

de leefruimte.  

 Op de bezoekdag kan de geregistreerde bezoeker met de bewoner een wandeling maken op 

het terrein, maar het terrein niet verlaten.  

 Familieleden of bezoekers die niet geregistreerd zijn, zijn niet toegelaten op het terrein om 

kruiscontacten te vermijden. 

 De voordeur zal gesloten blijven. Enkel de geregistreerde bezoekers zullen met hun badge 

toegang krijgen tot het woonzorgcentrum. Om je badge steeds up te daten, gelieve met je 

badge de toegangsrechten op te laden ter hoogte van de slagboom aan ingang van de 

Zuidlaan.  

 Indien je geen geregistreerde bezoeker bent, gelieve niet aan te bellen aan de parlofoon aan 

het onthaal, dit om overbelasting van de medewerkers te voorkomen. Dit betekent anders 

dat de zorgmedewerkers het werk op de afdeling steeds moeten onderbreken om zich te 

begeven naar de hoofdingang en daar bezoekers te woord te staan. Door dergelijke 

frequente aanmeldingen van bezoekers gaat er veel tijd en kwaliteit van zorg aan de 
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bewoners verloren. Zo dienen medewerkers regelmatig het begeleiden van de maaltijden te 

onderbreken alsook het uitdelen van de medicatie, enz...  

 

 

Andere vragen kunnen steeds per mail of telefonisch gesteld worden tijdens de kantooruren.   

 

 Bewoners mogen tijdelijk niet meer opgehaald worden door familie.  

 Bewoners mogen tijdelijk het woonzorgcentrum niet meer verlaten.   

 Kinderen en jongeren krijgen tijdelijk geen toegang meer tot het woonzorgcentrum. Dit 

betreft schoolgaande kinderen en jeugd alsook baby’s.  

 Huisdieren worden niet toegelaten in het woonzorgcentrum. 

 

Algemene maatregelen: 

 Alle bezoekers blijven zich registeren op de afdeling zelf en dit in kader contact tracing.  

 Voor het betreden van het woonzorgcentrum dien je de handen te wassen aan de luifel van 

de cafetaria.  

 Mondneusmaskers worden de hele tijd in het gebouw, op de kamer, alsook op het terrein 

steeds gedragen, dus ook tijdens een wandeling buiten op het domein.  

 Bezoekers die zich niet houden aan de afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering 

kan de bezoeker de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden. 

 

Wij nemen deze maatregelen niet van harte en begrijpen dat deze voor velen onder jullie ook als 

moeilijk ervaren worden. Tegelijk beseffen we dat deze strenge handhaving zeer noodzakelijk is, 

willen we onze kwetsbare ouderen beschermen tegen het virus. We blijven de situatie dagelijks 

opvolgen. Van zodra opnieuw een versoepeling mogelijk is, brengen wij je hiervan onmiddellijk op de 

hoogte.  

Voor vragen, opmerkingen  of onduidelijkheden mogen jullie uiteraard steeds contact opnemen.  

Bedankt aan iedereen voor het begrip en medewerking,  

Met vriendelijke groet,  

Mariatroon, 19 oktober 2020  

 
 
 
 
 
Johan Vermoesen      Elke Blommaert   

algemeen directeur      zorgmanager 
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Dienstnota 2020/85 - Bijlage overzicht bezoekdagen op de afdeling 

 

 

Bezoekdag verdiep 1 verdiep 2 
Maandag 19/10 X  

Dinsdag 20/10  X 

Woensdag 21/10 X  

Donderdag 22/10  X 

Vrijdag 23/10 X  

Zaterdag 24/10  X 

Zondag 25/10 X  

Maandag 26/10  X 

Dinsdag 27/10 X  

Woensdag 28/10  X 

Donderdag 29/10 X  

Vrijdag 30/10  X 

Zaterdag 31/10 X  

Zondag 01/11  X 

Maandag 02/11 X  

Dinsdag 03/11  X 

Woensdag 04/11 X  

Donderdag 05/11  X 

Vrijdag 06/11 X  

Zaterdag 07/11  X 

Zondag 08/11 X  

Maandag 09/11  X 

Dinsdag 10/11 X  

Woensdag 11/11  X 

Donderdag 12/11 X  

Vrijdag 13/11  X 

Zaterdag 14/11 X  

Zondag 15/11  X 

Maandag 16/11 X  

Dinsdag 17/11  X 

Woensdag 18/11 X  

Donderdag 19/11  X 

Vrijdag 20/11 X  

Zaterdag 21/11  X 

Zondag 22/11 X  

Maandag 23/11  X 

Dinsdag 24/11 X  

Woensdag 25/11  X 
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Donderdag 26/11 X  

Vrijdag 27/11  X 

Zaterdag 28/11 X  

Zondag 29/11  X 

Maandag 30/11 X  

Dinsdag 01/12  X 

Woensdag 02/12 X  

Donderdag 03/12  X 

Vrijdag 04/12 X  

Zaterdag 05/12  X 

Zondag 06/12 X  

Maandag 07/12  X 

Dinsdag 08/12 X  

Woensdag 09/12  X 

Donderdag 10/12 X  

Vrijdag 11/12  X 

Zaterdag 12/12 X  

Zondag 13/12  X 

Maandag 14/12 X  

Dinsdag 15/12  X 

Woensdag 16/12 X  

Donderdag 17/12  X 

Vrijdag 18/12 X  

Zaterdag 19/12  X 

Zondag 20/12 X  

Maandag 21/12  X 

Dinsdag 22/12 X  

Woensdag 23/12  X 

Donderdag 24/12 X  

Vrijdag 25/12  X 

Zaterdag 26/12 X  

Zondag 27/12  X 

Maandag 28/12  X 

Dinsdag 29/12 X  

Woensdag 30/12  X 

Donderdag 31/12 X  

 


