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Nieuwe versoepelingen in het WZC 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ons laten weten dat we vanaf 8 mei nieuwe versoepelingen in ons 

woonzorgcentrum mogen toepassen. 

 

 

Bezoekjes vanaf 8 mei 
 

• Iedereen mag op bezoek komen. Wel slechts 2 bezoekers (inclusief kinderen) tegelijkertijd op de kamer. 

Tip: stem op voorhand je bezoek af met je familie om te vermijden dat je met meer dan 2 op bezoek 
komt. 

• Je hoeft geen afspraak meer te maken. Registratie bij elk bezoek blijft wel verplicht.  

• Tijdens je hele bezoek in het WZC draag je een chirurgisch mondneusmasker en bewaar je afstand.  

• Buiten wandelen of afspreken kan met maximum 10 personen (federale richtlijn). Iedereen draagt een 

mondneusmasker en respecteert de sociale afstand. 

• Een bewoner kan op bezoek gaan bij de knuffelcontacten. Tijdens het bezoek heeft de bewoner enkel 

contact met het samenwonend gezin van dit knuffelcontact (nodig dus niet alle familieleden uit die bijv. 

elders wonen). 

 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fymlpcdn5.net%2F5587cuwjhqavaehwqmapaquyaiabbyus%2Fclick.php&data=02%7C01%7Ccommunicatie.ocmw%40aalst.be%7Ced2f82b9c80c4fab1fd308d7d5670295%7C7891233c152a4f848b4195481fda0238%7C0%7C0%7C637212510717077037&sdata=YhPoFtnRpGGEiqJkh2KfEG3GLHFAza8xF2vxPO4gcEY%3D&reserved=0


Knuffelcontacten 
 

• Elke bewoner kan maximaal 2 knuffelcontacten hebben. 

• Knuffelcontacten moeten vooraf doorgeven worden aan de administratie en kunnen slechts om de twee 

weken wisselen. 

• Knuffelcontacten mogen knuffelen en hun mondneusmasker afzetten als dat nodig is. 

• Bij verplaatsingen in het WZC of contacten met andere personen dragen de knuffelcontacten hun 

mondneusmasker en respecteren ze de sociale afstand. 

 

Cafetaria terug open vanaf 8 mei 
 

• Cafetaria terug elke dag open vanaf 8 mei van 13.30 uur tot 18 uur (laatste consumptie om 17.30 uur) 

• Bewoners kunnen er met maximum 2 bezoekers een drankje of wat lekkers nuttigen. Bewoners kunnen 

onderling met 4 aan tafel zitten. Echtparen die in het WZC verblijven kunnen maximum met 2 bezoekers 

samen aan tafel zitten. 

• Geen bediening aan de toog, enkel aan tafel. 

• Draag je mondmasker als je opstaat. Enkel bij het consumeren kan je je mondmasker even afzetten. 

• Verplaats geen tafels of stoelen, deze zijn opgesteld volgens de horeca-richtlijnen. 

• Geniet van je cafetariabezoek maar geef ook andere bewoners die kans. 

 

 

 
Kappers en niet-medische contactberoepen terug actief 

 

 

Zoals  beslist door het federale Overlegcomité zijn de 

kappers sinds 26 april terug aan de slag. Onze vaste kapper 

is vanaf die week ook terug op post in het WZC. Nog volgens 

de federale richtlijnen zijn ook de niet-medische 

contactberoepen terug welkom in het WZC. 

 

 

Voorzichtig positief 

 

Omwille van de vaccinaties maar ook dankzij de 

inspanningen van bewoners, personeel en bezoekers om de 

richtlijnen te blijven volgen, is ons WZC klaar voor een 

verdere versoepeling. Er kan dus weer meer en daar zijn we 

blij om! Laten we daar volop van genieten maar toch ook 

nog voorzichtig blijven. Mondmaskers dragen, handen 

ontsmetten en registreren blijven een absolute 

noodzakelijkheid! 

 


