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Bezoekregeling code GEEL 

                   
 

1. Welke dagen kan je op bezoek komen? 
 

• Dinsdag en donderdag bezoek voor het Korenveld (kamers van 1.01 tem 1.27)  

• Woensdag en vrijdag voor de Boomgaard (kamers van 2.01 tem 2.27) 

• In het weekend blijven we afwisselen.  (Zie onder het schema voor de komende weken). 

• Op maandag is geen bezoek mogelijk. 

• Bewoners van de Bloementuin : drie bezoekmomenten per week in afspraak met de dienst.  

 

KORENVELD BOOMGAARD 

Zondag 4 oktober Zaterdag 3 oktober 

Zaterdag 10 oktober Zondag 11 oktober 

Zondag 18 oktober Zaterdag 17 oktober 

Zaterdag 24 oktober Zondag 25 oktober 

Zondag 1 november Zaterdag 31 oktober 

Zaterdag 7 november Zondag 8 november 

Zondag 15 november Zaterdag 14 november 

Zaterdag 21 november Zondag 22 november 

Zondag 29 november Zaterdag 28 november 

 

 

2. Wat zijn de bezoekuren? 

 
KORENVELD 

DINSDAG -DONDERDAG EN WEEKENDDAG 
BOOMGAARD 

WOENSDAG – VRIJDAG EN WEEKENDDAG 

BLOEMENTUIN : OP AFSPRAAK  

NAMIDDAG AVOND NAMIDDAG AVOND 

14u-16u30 18u30-20u 14u-16u30 18u30-20u 

Iedereen Enkel kinderen of enige 
mantelzorger 

Iedereen Enkel kinderen of enige 
mantelzorger 

Ingang via 
cafetaria 

Aanbellen Ingang via cafetaria Aanbellen 

 
Wie om professionele redenen tijdens die momenten geen enkele keer op bezoek kan komen, mag ons steeds 

contacteren voor een afspraak.  Wij gunnen iedere bewoner zeker twee keer per week bezoek.  

 

3. Wie mag op bezoek komen? 
 

• In de cafetaria : iedereen dus ook (achter) kleinkinderen, buren, een kennis, vrienden, …  

• In de kamer : enkel de kinderen of voor wie geen kinderen heeft : de mantelzorgers.  
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4. Hoe verloopt het bezoek? 
 

• Een afspraak maken is niet meer nodig (behalve voor de Bloementuin).  Respecteer wel de dagen en 

de uren! 

• Ingang  

o Tussen 14u en 16u30 kom je binnen langs de cafetaria.   

o Tussen 18u30 en 20u bel je aan.  

• Als u binnenkomt, ontsmet je je handen en registreer je je gegevens.  

o Enkel de naaste familie mag naar de kamer :  

▪ Via de kortste weg.  Spreek geen andere bewoners of bezoekers aan.  

▪ Eens op de kamer blijft de deur dicht. 

▪ Wens je een medewerker te spreken, maak dan gebruik van het beloproepsysteem op 

de kamer. 

▪ Ontsmet voor je vertrekt de contactpunten in de kamer. 

o Andere bezoekers nemen plaats in de cafetaria. De vrijwilliger haalt de bewoner.  

• Moet u op de kamer blijven?  : neen 

o Op de bezoeknamiddagen is de cafetaria open tussen 14u en 17u.   

o De buitenlucht is goed, dus ga bij goed weer even een wandeling maken. 

 

Zowel in de kamer als de cafetaria worden steeds maar maximum 2 bezoekers per bewoner tegelijkertijd 

toegelaten. In de cafetaria geldt er een maximum bezoekersaantal.  

 

5. Ontsmetten 
 

Alle contactpunten moeten minstens twee keer per dag ontsmet worden (richtlijnen Agentschap Zorg en 

Gezondheid).   

In de voormiddag gebeurt dit door de medewerkers van de schoonmaak, in de nacht door ons nachtteam.  U 

kan ons een handje helpen door na uw bezoek de “contactpunten” te ontsmetten. 

• op de kamer : al wat u hebt aangeraakt, bv. handreep van de kast, deurklink, oproepsysteem, … 

• in de gang : deurklink van de kamer en drukknop van de lift, knop van de voordeur 

Kortom, raak je iets aan, ontsmet het dan. 

 

Kom je binnen via de cafetaria, dan krijg je daar het ontsmettingsdoekje. 

’s Avonds liggen er doekjes klaar bij het register.  Neem er zeker ook ééntje.  

 

Gooi na gebruik het doekje in de vuilnisbak ter hoogte van de tafel in de inkomhal.   

 

Belangrijk! 

 

Kom NOOIT op bezoek als u zich ziek voelt of recentelijk ziek bent geweest of als u in contact bent geweest 

met een covid19 positief persoon. 
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6. Het mondmasker 

 

Gezien ouderen tot de meest kwetsbaren behoren, vragen wij om altijd, dus ook op de kamer, een 

mondmasker te dragen.   

In de cafetaria gelden de regels van de horeca.  Uiteraard mag je je masker uitdoen als je iets drinkt, maar zet 

hem weer op van zodra je kan.    

  

 

7. Verplaatsingen buiten de voorziening 
 

Bezoek aan de familie thuis of een restaurantbezoek is toegelaten in samenspraak met de dagelijks 

verantwoordelijke en/of hoofdverpleegkundige.  

• enkel met de gezinsbubbel van het kerngezin 

• geen feesten 

• bij voorkeur in open lucht of in een goed verluchte ruimte 

• afstand bewaren moet mogelijk zijn 

• bescherm uw familielid door steeds uw mondmasker te dragen 

 

Hou er rekening mee dat een uitstap voor de bewoner zeer vermoeiend kan zijn. Ga dus in overleg met je 

familielid en het zorgteam vooraleer je iets plant.  

 

 Vermijd of beperk zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum het contact met de leeftijdsgroep waar het 

virus circuleert.    

 

 

8. Wandelen op de campus 
 

De warme dagen liggen achter ons, maar als het weer het toelaat, ga dan toch eventjes naar buiten met je 

familielid om van de herfst te genieten.  Beweging in combinatie van buitenlucht is goed voor onze( mentale) 

gezondheid.  

 

Is het mooi weer, maar niet de bezoekdag?  Dan kan je toch gaan wandelen.  Contacteer op voorhand de 

dienst, meld je aan bij de cafetaria en een medewerker brengt je familielid naar beneden (en daarna terug 

naar de kamer). 
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Tot slot 

 
 

Zoals altijd zijn vragen, bezorgdheden of uitzonderlijke situaties steeds bespreekbaar.   
 
 
Hoe kan je ons bereiken? 
 
Hofstede is dag & nacht bereikbaar op het nummer 03/435 92 10.   
 
 
Je kan naar de dienst mailen via het mailadres van de afdelingsverantwoordelijke : 
 
Bloementuin : greet.dhaen@samenouder.be 
Korenveld : sylvie.thierens@samenouder.be 
Boomgaard : nancy.demulder@samenouder.be 
 
Hou er rekening mee dat deze mensen niet 7/7 hun mail lezen.   
 
 
Voor de hoofdverpleegkundige mail naar ludwig.mignolet@samenouder.be 
 
Afspraken voor uitstappen, mail je ook naar christel.vandekerckhove@samenouder.be  
 
 
#samentegencorona  

 
 
Wegens het Hofstede zorgteam 
 
 
Christel Vande Kerckhove 
Dagelijks verantwoordelijke 
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