
 

  
 

Uitgangspunten 
De uitgangspunten zijn:  

 We stellen maximaal de gezondheid van alle cliënten, medewerkers en bezoekers 
voorop.  

 We hebben aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden van de cliënt 
en zijn context.  

 We houden rekening met de organisatorische mogelijkheden en de draagkracht van 
onze medewerkers in het vormgeven van een bezoekregeling.   

 
 
Om bezoek mogelijk te maken en aan de 3 uitgangspunten te beantwoorden, dienen 
bezoeken te verlopen volgens enkele richtlijnen:  

 

Richtlijnen 
1. Bezoek gebeurt enkel en alleen op afspraak. Indien u een cliënt wilt bezoeken, dient 

u telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de teamcoach van de betrokken 

werking. Samen met de teamcoach wordt een moment vastgelegd, evenals de plaats 

van het bezoekmoment en de wijze waarop u zich aanmeldt. De contactgegevens van 

de teamcoaches vindt u bijgesloten.  

2. Het maximum aantal bezoekers hangt af van de locatie waar het bezoek plaatsvindt: 

i. Refter: beperkt tot max 8 bezoekers per bezoekmoment, max. 2 

bezoeken tegelijkertijd mogelijk.  

ii. Kamer: beperkt tot max. 2 bezoekers (gezien de beperkte ruimte). 

iii. Buiten: geen beperking in aantal bezoekers. Dit geldt ook voor het 

terras van de refter en de open tent op de binnenkoer op het domein 

aan de Zonnestraat 13.  

 

Kinderen onder de 12 jaar worden meegerekend in deze aantallen (behalve indien 

eigen kinderen van de cliënt). De contacten mogen wisselend zijn.  

In de gemeenschappelijke ruimtes van de leefgroep wordt nog steeds geen netwerk 

ontvangen, ook niet op het terras van de leefgroep. 

 

3. Bij het bezoek zijn enkel de cliënt, de bezoeker(s) en (eventueel) de begeleider van 

de cliënt aanwezig.  
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4. Het bezoekmoment is niet beperkt in tijdsduur. De bezoeker dient op tijd te zijn en 

zich strikt te houden aan het tijdstip.  

5. Het bezoek vindt plaats in:  

- De bezoekersruimtes, vanaf 1 juli 2021 wordt de bezoekersruimte achteraan op 

het domein aan de Zonnestraat 13 buiten gebruik genomen.  

- De kamer van de cliënt 

- Buiten, hieronder vallen ook het terras van de refter en de open tent op de 

binnenkoer op het domein aan de Zonnestraat 13.  

6. Tijdens het bezoekmoment zijn preventieve maatregelen van belang om ieders 

veiligheid te waarborgen.  

Social distancing is niet meer verplicht, maar we raden toch aan om voldoende 

afstand te houden waar mogelijk, op 1,5 meter blijft het veiliger voor iedereen.  

De nodige alcoholgel wordt voorzien om handhygiëne strikt toe te passen: bezoekers 

wassen of ontsmetten de handen voor en na het bezoekmoment.  

Eventueel aanwezige personeelsleden dragen een mondmasker. Bezoekers dragen 

een mondmasker bij binnenkomen en als ze zich verplaatsen. Als men neerzit, mag 

het mondmasker af.   

7. Er mag iets gedronken of gegeten worden tijdens het bezoekmoment. 

 

 

Redenen waarom een bezoek niet zou kunnen doorgaan: 
 Als de cliënt (vermoedelijk) drager van COVID-19 is, dan kan er geen bezoek 

plaatsvinden tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot einde van de 

symptomen. 

 Als de leefgroep waarin een cliënt verblijft in quarantaine geplaatst is, kan die cliënt 

geen bezoek ontvangen. Dit geldt voor alle cliënten van een leefgroep in quarantaine.  

 Bezoekers die algemene ziektesymptomen vertonen of ziektesymptomen die kunnen 

wijzen op COVID-19, of die de laatste 14 dagen symptomen vertoond hebben, kunnen 

niet op bezoek komen. Hetzelfde geldt voor personen die gedurende de laatste 14 

dagen positief getest werden op COVID-19, ongeacht of ze ziektesymptomen 

vertonen.  

 De mogelijkheid van bezoek wordt besproken met de cliënt of zijn wettelijke 

vertegenwoordiger, die uiteraard ook bezoek kan weigeren.  

 Behoort u tot de risicogroepen voor Covid-19? Bezoek is zeker niet verboden, maar 

wees erop attent dat een bezoek mogelijke risico’s inhoudt voor uw eigen 

gezondheid.   

 

Afgeven van attenties 
Allerhande attenties zoals eten en drinken, cadeaus, kledij, … kunnen worden afgegeven 

aan de cliënten tijdens het bezoekmoment.   

 

 

 



 

 

Afspraak maken 
U maakt graag een afspraak om op bezoek te komen? Neem contact op met de betrokken 

werking: 

 

 

De veiligheid van cliënten, medewerkers en bezoekers blijft prioritair en daarom vragen we 

uw begrip voor de strikte richtlijnen die we dienen te hanteren. We danken u op voorhand 

om het bezoek mee op een veilige manier mogelijk te maken.  

 

Heeft u algemene vragen? Dan kunt u terecht bij de Operationeel Manager, Katy Provoost: 

0497 057 617. 
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Huis 1    09/330 17 90 0499 518 241 ZLHuis1@zonnehoeve.be 

Huis 2    09/330 17 91 0499 518 242 ZLHuis2@zonnehoeve.be 

Huis 3    09/330 17 92 0499 518 243 ZLHuis3@zonnehoeve.be 

Huis 4    09/330 17 93 0499 518 244 ZLHuis4@zonnehoeve.be 

Huis 5    09/330 17 94 0499 050 309 ZLHuis5@zonnehoeve.be 

Huis 6    09/330 17 95 0499 518 246 ZLHuis6@zonnehoeve.be 

Huis 8    09/330 17 96 0499 522 244 ZLHuis8@zonnehoeve.be 

Huis 9     0492 469 553 ZLHuis9@zonnehoeve.be 

Sint-Rochuswegel 
0499 518 245 

ZLSintrochuswegel@zonnehoeve.be 
0491 396 036 
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