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Woonzorgcentra organiseren bezoekmomenten met aandacht voor veiligheid en welzijn 

 

Na een regionaal overleg en afstemming tussen de verschillende woonzorgcentra en het 

personeel worden vanaf 18 mei veilige en ook fijne bezoekmomenten georganiseerd zodat 

mensen elkaar opnieuw kunnen terugzien na een lange tijd. Om de maximale veiligheid van 

de bewoners, de bezoekers en het personeel te garanderen gaan deze bezoeken door ofwel 

buiten of binnen, in afgescheiden ruimtes van het woonzorgcentrum. Bezoek in de kamer is 

niet mogelijk, enkel behoudens persoonlijke uitzondering. Het regionale afstemmingsorgaan 

doet ook een oproep aan de Vlaamse overheid om extra personeel en middelen te financieren 

om ondermeer nieuwe bezoekmogelijkheden uit te rollen. 

 

Een regionale afstemming, goede afstemming en regeling bezoekmomenten  

De Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19 beslisten dat onder andere de 

bezoekmogelijkheden in de woonzorgcentra in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd kunnen 

worden. De woonzorgcentra in de eerstelijnszone regio Kortrijk, Waregem en Menen hebben zich de 

voorbije weken hierop goed voorbereid. Dit binnen een regionale afstemming georganiseerd door W13. 

Er wordt rekening gehouden met de wetenschappelijk bevestigde beschermende richtlijnen, de 

medische evidentie en er wordt gebruik gemaakt van de noodzakelijke beschermende materialen. 

De bezoeken gaan ofwel buiten of binnen door, in een afgescheiden ruimte van het 

woonzorgcentrum zelf. Bezoeken op de kamer zijn niet mogelijk, enkel in heel uitzonderlijke 

gevallen. Op die manier houden de woonzorgcentra rekening met de gezondheid, de veiligheid én het 

welzijn van de bewoners, hun bezoekers, medebewoners en de medewerkers. 

Extra inspanningen en ondersteuning 

Vanaf nu moeten we leven met corona en ons hierop organiseren. Dit vereist echter ook investeringen 
vanwege de Vlaamse overheid in personeel en middelen om ondermeer sanitair verantwoorde 
bezoekregelingen mogelijk te maken. Nu moeten de woonzorgcentra de afgeleide kosten om 
coronaproof te zijn er zelf bijnemen. Het regionale afstemmingsorgaan doet een warme oproep aan de 
Vlaamse overheid om woonzorgcentra te ondersteunen in de realisatie van deze ruimere 
bezoekmogelijkheden. Het organiseren van veilige bezoekmomenten vraagt een serieuze extra 
inspanning van het omkaderend en verzorgend personeel.  
 

Maximale voorzichtigheid en creativiteit 

Ieder woonzorgcentrum heeft de bezoekmomenten aangepast aan de infrastructurele mogelijkheden 

en de lokale situatie, waaronder ook de gezondheidssituatie van de bewoners en de medewerkers. Dit 

betekent concreet dat ieder woonzorgcentrum de bezoekmomenten heeft aangepast aan de eigen 

werking zodat er kan voldaan worden aan alle hygiënische voorwaarden en afstandsregels. Met de 

nodige creativiteit, de nodige aanpassingen en de inzet van het personeel kunnen deze 

bezoekmomenten doorgaan, binnen (in een afgescheiden ruimte van het woonzorgcentrum) of buiten 

de muren van het woonzorgcentrum. Verschillende initiatieven werden dan ook ontwikkeld: een 

babbelbox, babbeltenten, een aangepaste bezoekruimte,… Dankzij deze inspanningen en de goede 

voorbereidingen staan de woonzorgcentra klaar om op een veilige, voorzichtige en aangename manier 

bezoek te ontvangen.  



  

 

Een overzicht van alle bezoekmomenten en afspraken 

Wens je het overzicht van de verschillende woonzorgcentra te raadplegen, surf dan naar de website  

https://www.welzijn13.be/content/overzicht-nieuwe-bezoekmogelijkheden-in-woonzorgcentra-in-zuid-

west-vlaanderen 

of naar de website van de eerstelijnszone regio Kortrijk, Waregem en Menen via www.eerstelijnszone.be 

en doorklikken naar de regio. 
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