
BIJLAGE : TE RESPECTEREN RICHTLIJNEN BEZOEKERS/FAMILIELEDEN WZC 
RUSTENBORG 

 
1. VOOR EEN VLOT VERLOOP VAN HET BEZOEK.  

 

- Je wacht buiten aan de deur van WZC Rustenborg tot een medewerker je binnen 
laat. Je belt niet aan, er mag slechts een beperkt aantal personen in de hal staan.  

 

2. BASISVOORWAARDEN TOEGANG TOT WZC RUSTENBORG.  
 

- Je draagt verplicht een mondneusmasker.  
- Je volgt tijdens gans het bezoek strikt de instructies op die de medewerker je geeft.  

 

3. BIJ BINNEN KOMEN WZC RUSTENBORG.  
 

- Je hebt een mondneusmasker op. 
- Je ontsmet binnen je handen met de ter beschikking gestelde handgel.  
- Je ondertekent een verklaring op eer dat je : 

o de laatste 14 dagen géén verschijnselen vertoond hebt die wijzen op een 
besmetting met het coronavirus, 

o de laatste 14 dagen niet positief getest ben op COVID-19, 
o geen laag/hoog-risicocontact bent, 
o de laatste 14 dagen niet terug bent gekeerd uit vakantie (rode of gele zone). 

Je krijgt hiervoor te plaatse een standaarddocument ter beschikking.  
- De medewerker registreert je in het bezoekersregister met vermelding van de 

bewoner die je wenst te bezoeken. 
 

4. TE RESPECTEREN AFSPRAKEN TIJDENS HET BEZOEK 
 

a) Basisafspraken 
 
Je kan slechts bij één bewoner per dag op bezoek komen. 
 
Je gaat enkel bij deze bewoner langs die je bij het registreren bij aankomst hebt opgegeven. 
 
Je betreedt in geen geval de ruimten die exclusief bedoeld zijn voor de bewoners van de 
leefgroepen. Deze ruimten werden met affiches aangeduid. 
 
Je doet geen onnodige verplaatsingen door het gebouw om contact tussen personen zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
Je geeft geen handdrukken. 
 

b) Dragen mondneusmasker 
 
Je draagt het mondneusmasker tijdens al je verplaatsingen binnen en buiten het WZC. 
 
 
 



Dit betekent dat je het mondneusmasker mag afzetten op volgende momenten : 
- In de kamer van de bewoner, maar enkel en alleen als je een afstand van 1,5 m 

respecteert, 
- In de cafetaria, van zodra je hebt plaats genomen op een stoel totdat je terug 

rechtstaat. Tijdens de bediening aan tafel zet je, uit respect voor diegene die je 
bedient, het mondneusmasker tijdelijk terug op.  

 
c) Toepassen van correcte handhygiëne 

 
Je past een correcte handhygiëne toe op volgende momenten : 

- Bij het betreden én het verlaten van het WZC, 
- Voor het betreden van de toiletruimte in de inkomhal en voor het verlaten van de 

toiletruimte, 
- Voor het betreden van de lift, 
- Voor het betreden van de cafetaria en na het verlaten van de cafetaria. 

 
Op al de vermelde plaatsen staat de nodige handgel ter beschikking. 
 

d) Respecteren afstandsregel  
 
Je respecteert in alle gemeenschappelijke ruimten, zoals inkomhal, gangen, lift, cafetaria, … 
een afstand van 1,5 m ten opzichte van andere bewoners, bezoekers en medewerkers. De 
afstandsregel geldt niet ten opzichte van de bewoner die je bezoekt. 
 
Om de naleving van deze regel te vergemakkelijken werden volgende maatregelen 
getroffen: 

- aanduidingen op de grond, telkens op 1,5 m afstand, 
- pijlen op de plaatsen waar éénrichtingsverkeer van toepassing is, 
- aanduiding aan liftdeur dat je niet met andere bewoners, dan diegene die je bezoekt, 

de lift mag betreden. Als bewoners gebruik wensen te maken van de lift, geef je deze 
voorrang, 

- in de cafetaria werden de tafels zo geplaatst dat de afstandsregels met andere 
bezoekers en/of bewoners gerespecteerd wordt. De tafels mogen niet verplaatst 
worden en je mag de tafel niet verlaten tenzij je vertrekt of even naar het toilet 
moet. 

 
Bij de aanvang en het einde van je bezoek neem je de aangeduide weg naar de kamer met 
volgende restricties : 

- Bezoekers aan Klimop gaan bij het binnen komen rechtdoor en maken ook enkel 
gebruik van deze deur. De andere deuren mogen niet gebruikt worden. 

- Bezoekers aan woonzones op de eerste verdieping nemen de lift in de inkomhal en 
nemen de kortste weg naar de kamer van de bewoner. Ingeval van tegenliggers wend 
je je gezicht af van de tegenligger. 

 
Bij het verlaten of terugkeren naar een kamer op de eerste verdieping, samen met de 
bewoner, volg je de éénrichtingspijlen. Reden hiervoor is dat op de eerste verdieping twee 
leefgroepbubbels zijn, waartussen eveneens de afstandsregel van 1,5 m geldt.  



e) Tijdens kamerbezoek  
 
Je raakt zo weinig mogelijk dingen aan.  
Het wegleggen van propere was in de kast en het meenemen van vuile was is toegestaan. 
Tijdens het kamerbezoek mag je je mondneusmasker afzetten als je een afstand van 
minstens 1,5 m bewaart. 
Als je dichterbij de bewoner wenst te komen voor een knuffel, dan kan dit mits het dragen 
van een mondneusmasker. 
In het geval van een handcontact, vragen wij om er op toe te zien dat de bewoner achteraf 
zijn handen grondig wast.  
 

5. BEPERKING BEZOEKMOGELIJKHEDEN 
 

a) Bezoek aan de cafetaria volgens woonzone 
 
Maandag : leefgroepbubbel Ganzenweg 
Dinsdag : leefgroepbubbel Vlaaikensgang/ Dageraad 
Donderdag : leefgroepbubbel Veldweg 
Vrijdag  : leefgroepbubbel Klimop 
 
Op zaterdag is er tweewekelijks de mogelijkheid om samen met de bewoner een bezoek te 
brengen aan de cafetaria volgens het hierna vermelde rooster :  
 
Zaterdag 3/10: 

o 14.00u – 15.00u: leefgroepbubbel Veldweg met familie 
o 15.30u – 16.30u: leefgroepbubbel Klimop met familie 

 
Zaterdag 10/10: 

o 14.00u – 15.00u: leefgroepbubbel Ganzenweg met familie 
o 15.30u – 16.30u: leefgroepbubbel Dageraad/Vlaaikensgang met familie 

 
Zaterdag 17/10: 

o 14.00u – 15.00u: leefgroepbubbel Klimop met familie 
o 15.30u – 16.30u: leefgroepbubbel Veldweg met familie 

 
Zaterdag 24/10: 

o 14.00u – 15.00u: leefgroepbubbel Dageraad/Vlaaikensgang met familie 
o 15.30u – 16.30u: leefgroepbubbel Ganzenweg met familie 

 
Zaterdag 31/10: 

o 14.00u – 15.00u: leefgroepbubbel Veldweg met familie 
o 15.30u – 16.30u: leefgroepbubbel Klimop met familie 

 
Op woensdag is de cafetaria enkel toegankelijk voor bewoners.  
Op zondag is de cafetaria gesloten.  



 

6. AFSPRAKEN FAMILIEBEZOEK OF MEDISCHE CONSULTEN 
 

a) Algemene afspraken  
 

Een familiebezoek of extern medisch consult (vb. tandartsbezoek, bezoek aan specialist, …) 
is mogelijk mits de volgende algemene afspraken worden gerespecteerd  : 

- Enkel mogelijk na overleg met de direcctie en/of hoofdverpleegkundige 
- Met behoud van 1,5 meter afstand, indien vereist door de Nationale Veiligheidsraad 
- Mits het dragen van een mondneusmasker door de bewoner en zijn contacten, 

indien vereist door de Nationale Veiligheidsraad zoals bv. op het openbaar vervoer, 
- Mits het toepassen van correcte handhygiëne. 

 
b) Specifieke afspraken met betrekking tot medische consulten. 

 
Indien de directie of de hoofdverpleegkundige melding krijgt van incidenten naar aanleiding 
van een medisch consult, kan deze, na overleg met de CRA, oordelen dat de bewoner na 
terugkomst gedurende 14 dagen op de kamer moet blijven, vb. als ingeschat wordt dat de 
maatregelen niet of niet correct zijn toegepast. 
 

c) Specifieke afspraken met betrekking tot familiebezoek. 
 
De bewoner is maximum 4 uur afwezig. 
 
Tijdens het familiebezoek gelden de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals de 
beperking van de sociale bubbel. 
 
Haalmoment :  

- Eén bezoeker gaat de bewoner halen op zijn kamer. 
- De familie overhandigt 7 nieuwe chirurgische mondneusmaskers voor gebruik door 

de bewoner na terugkeer in het WZC. 
 
Na terugkeer : 

- De bewoner eet 7 dagen op de kamer en moet verplicht een mondneusmasker dragen 
bij het verlaten van de kamer. Tijdens de periode van 7 dagen is het bezoek verplicht 
een mondneusmasker te dragen gedurende het ganse bezoek en wordt de toegang tot 
de cafetaria ontzegd.  

- Indien de directie of de hoofdverpleegkundige melding krijgt van incidenten naar 
aanleiding van een familiebezoek, zoals vb. een grotere groep dan de sociale bubbel, 
kan deze, na overleg met de CRA, oordelen dat de bewoner na terugkomst 
gedurende 14 dagen op de kamer moet blijven, vb. als ingeschat wordt dat de 
maatregelen niet of niet correct zijn toegepast. 
 

 
IN HET BELANG VAN DE BEWONERS: INDIEN DE AFSPRAKEN, ZOALS VERMELD IN DEZE 
BIJLAGE OF IN DE BRIEF VAN 23 SEPTEMBER 2020, NIET WORDEN GERESPECTEERD, ZAL 
VERDERE TOEGANG TOT HET WOONZORGCENTRUM GEWEIGERD WORDEN. 


