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Directie 

 
Dienstnota 2021/36 

Bezoekregeling vanaf 09 juni 2021 
 

Beste bewoners, familieleden en bezoekers,  

 

Opnieuw goed nieuws ! We zijn een maand verder en kunnen verder versoepelen in de bezoekregeling 

vanaf woensdag 09 juni. 
 

Op bezoek komen : 

• De gescheiden bezoekdagen per afdeling worden vanaf morgen afgeschaft. Je kan dus op bezoek 

komen wanneer je dit zelf wil. Bijgevolg vervalt het schema met de bezoekdagen. 

• Met maximum 2 bezoekers tegelijk op bezoek blijft voorlopig nog verder behouden tot een groter 

percentage van de bevolking gevaccineerd is. Registreren hoeft niet meer. Wisselen van bezoekers 

blijft verder mogelijk. De bewoner kan dus meerdere malen per dag bezoek ontvangen.  

• Ook kinderen en kleinkinderen zijn welkom.  

• De bezoekuren van vroeger worden opnieuw ingesteld. Dit in principe dus onbeperkt. Bezoek in de 

voormiddag wordt weer mogelijk. Gelieve wel hierbij rekening te houden met het zorgmoment. De 

deuren sluiten om 22u om de veiligheid en avondrust te garanderen.  

• Elke bezoeker draagt gedurende het ganse bezoek in het gebouw een chirurgisch mondmasker. Op 

het terrein dienen de vigerende richtlijnen van de (lokale) overheid gevolgd te worden     

• Afstand bewaren van 1,5 meter blijft voorlopig nog een aandachtspunt. 

 

Cafetaria : 

• Bezoek in de cafetaria is opnieuw elke dag mogelijk, wanneer er bediening door vrijwilligers 

gegarandeerd is. 

• Bij goed weer liever op het terras dan binnen. 

• Maximum 2 bezoekers samen met de bewoner in de cafetaria. Ook buiten op het terras van de 

cafetaria geldt maximum 3 personen per tafel (bewoner + 2 bezoekers). 

• Dragen van mondmasker is verplicht in de cafetaria. Dit kan enkel tijdelijk afgezet worden wanneer je 

neerzit aan de tafel. Bij elke verplaatsing, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt het masker gedragen. 

  

Kamer: 

• Maximum 2 bezoekers toegelaten op de kamer op hetzelfde moment. 

• Gedurende het ganse bezoek blijft het chirurgisch mondmasker correct gedragen. 

 

Symptomen: 

• Wanneer je als bezoeker één of meerdere van volgende symptomen ondervindt, kan je niet op bezoek 

komen. Raadpleeg dan zeker eerst je huisarts ! 
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- minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere 

duidelijke oorzaak: hoest; kortademigheid; pijn ter hoogte van de borststreek; plotse 

verminderde reukzin of verstoorde smaakzin;  

OF  

- minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts, spierpijn, 

vermoeidheid, ontsteking neusslijmvlies, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige 

diarree, acute verwardheid, plotse val;  

OF  

- verergering van chronische ademhalingssymptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder 

andere duidelijke oorzaak. 

 

Indien je nog vragen, kan je steeds terecht op: info@mariatroon.broedersvanliefde.be  

 
 

Met hartelijke groet,         Mariatroon, 08 juni 2021.  

 

 

 

 

Johan Vermoesen         

algemeen directeur       
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