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Directie 

 

Toelichting bij dienstnota 24: versoepeling bezoekregeling Mariatroon 

Beste familie, bezoeker, 

Gisteren hebben we jullie zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe 
bezoekregeling. Hierin kon je kennis nemen van de algemene principes. 

Hierbij volgt een toelichting met de praktische uitwerking ervan: 

2 vaste bezoekers : 

 deze 2 personen mogen gedurende (minstens) 14 dagen aan een stuk op bezoek 
komen.  Langer mag ook natuurlijk.  

 Hetzij tegelijk met 2 samen op bezoek en op de kamer, hetzij apart. Maar telkens 
dezelfde 2 personen.   

 Op dezelfde bezoekdag kan bijvoorbeeld om 14u iemand komen en later op de 
namiddag of vooravond iemand anders.  

 Je kan ook met 2 afwisselen. Bijvoorbeeld komt persoon A op bezoekdag maandag 
langs en persoon op de volgende bezoekdag woensdag…. 

 (achter-) kleinkinderen, buren, vrienden,… zijn toegelaten, maar nemen telkens de 
plaats in van één vast contact voor 14 dagen en kunnen niet bovenop de 2 vaste 
contacten meekomen.  

 

Pas na 14 dagen laten vervangen: 

 Persoon A en persoon B kunnen zich na 14 dagen (of 3 weken, 4 weken,…) laten 
vervangen door 2 andere personen. 

 Je kan er ook voor kiezen dat persoon A altijd blijft komen en dat persoon B om de 14 
dagen wisselt met iemand anders. 

 Verschillende combinaties zijn mogelijk. Maar wisselen na 1 week (of korter dan 14 
dagen) kan dus niet.  

 Iedereen komt minstens 14 dagen. Als je binnen deze 14 dagen zelf niet kan komen, 
blijft deze bezoekdag onbenut. 

 Deze periode van 14 dagen heeft alles te maken met het zichtbaar worden van een 
mogelijke besmetting na een bepaalde tijd (incubatieperiode). In kader van 
traceerbaarheid is dit zeer belangrijk. 

 

Aanpassen toegangsbadge: 

 Bij je eerstvolgende bezoek biedt je je badge aan aan de wandlezer ter hoogte van de 
slagboom aan de inrit Zuidlaan. Zo heb je alle nieuwe toegangsrechten opgeladen. Ook 
al kom je te voet of met de fiets. 

 Je hebt telkens toegang tot het gebouw tussen 14u en 20u. 
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Registratie van de 2 vaste contacten: 

 Je geeft op voorhand door wie de 2 vaste contacten zijn: naam – voornaam – naam 
bewoner – kamernummer bewoner – van wanneer & tot wanneer deze personen vaste 
bezoeker zijn. 

 Doorgeven via info@mariatroon.broedersvanliefde.be  
 Op je bericht krijg je standaard geen antwoord, om administratieve overlast te 

vermijden. Tenzij je dit uitdrukkelijk in je mail vraagt natuurlijk. 
 Ter plekke op de afdeling, registreer je nog steeds je bezoek.   

 

Bewoners verlaten het gebouw: 

 Op de bezoekdag van de afdeling kunnen bewoners op elk moment buiten gaan voor 
wandeling of bezoek buitenhuis. Zowel in voor- als namiddag. 

 Op de niet bezoekdag wordt geen familie toegelaten op het terrein. 
 

Hoelang deze maatregel van kracht blijft weten we op dit moment niet. Wij volgen hiervoor de 
richtlijnen van de Tasforce van het Agentschap Zorg- en gezondheid.  

Alles zal afhangen hoe snel de rest van de bevolking (lees potentiële bezoekers van wzc’s) 
zullen gevaccineerd geraken. En dit hangt dan weer af van de beschikbaarheid van vaccins. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

           Johan Vermoesen      Elke Blommaert    
           algemeen directeur     zorgmanager 

 


