
 
 

 
 
Beste familieleden, 
Beste vrienden, 
 
U heeft het wellicht al vernomen via de pers. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid 
Wouter Beke (CD&V) heeft na overleg met de woonzorgsector beslist om de deuren te sluiten van 
alle woonzorgcentra voor externe bezoekers.  
De maatregel gaat in vanaf donderdag 12 maart 2020 en loopt tot en met zondag 19 april 2020, het 
einde van de paasvakantie. 

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering gemaakt worden 
voor: 

 Externe zorgverstrekkers 
 Stagiair(e)s 
 Geregistreerde mantelzorgers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks 

leven)  
 Vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven) 
 Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend 

en Raadgevend Arts) (bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten) 
 
Wij begrijpen dat deze situatie verre van ideaal is voor u en in het bijzonder voor onze bewoners. Als 
geen ander weten we dat het niet kunnen onderhouden van sociale contacten met familie en 
vrienden een grote impact kan hebben op hun welbevinden.  Wij zullen er dan ook alles aan doen om 
samen met u oplossingen te zoeken en te vinden om het voor onze bewoners en uw familie en 
vrienden zo aangenaam mogelijk te maken. 
 
Concreet zullen vanaf morgen de deuren altijd op slot zijn en dit tot nader order.  Uiteraard kan u 
steeds aanbellen aan de hoofdingang en kunnen wij zaken voor uw familie en vrienden in ontvangst 
nemen in het sas, aan de hoofdingang. Ook het ophalen van vuil wasgoed zal op deze manier kunnen 
gebeuren.  
Teneinde alles vlot te laten verlopen vragen wij om deze momenten te plannen tussen 10u30 en 18u 
en ons telefonisch te verwittigen (tel. 054/50 07 35) een half uur voor uw aankomst. 
 
Voor verdere vragen kan u ons steeds telefonisch bereiken of per mail. 
Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.  
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Liesbet Ooghe 
Directeur 

http://www.stilgeluk.be/index.html

