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hierbij enkele richtlijnen, zodat kamerbezoeken op een vlotte en veilige manier kunnen 
gebeuren: 

• U maakt een afspraak via KeyPlanner; indien het gewenste uur geblokkeerd is, is daar 
een reden voor 

• Indien u bent gearriveerd belt u de woning op, zodat wij u kunnen ontvangen aan de 
automatische deur (gang naar Grand Café) 

• Alvorens de tuin te betreden gelieve handhygiëne toe te passen (wassen aan 
betreffende lavabo die voorzien is aan de gele tuin) 

• Mondmasker aandoen alvorens u de tuin betreedt 
• Kamerbezoeken zullen doorgaan in de kamer, u neemt hiervoor de kortste weg. Dit 

wil zeggen langs de achterdeur van de woning (ingang automatische deur naar Grand 
Café, waar wij u opwachten) 

• Voordat u de achterdeur binnenkomt ontsmet u  uw handen met de handalcoholgel 
die u vindt aan de deur 

• Het personeelslid zal u begeleiden naar de kamer 
• In de kamer mag u, als u zelf wilt, uw mondmasker uitdoen 
• Indien u het bezoek eindigt of wenst te gaan wandelen (u volgt nadien verder de 

richtlijnen van wandelbezoek) met u familielid duwt u op de rode knop. Het 
personeelslid komt u halen en begeleidt u naar buiten. U doet dan ook terug uw 
mondmasker aan 

• Voordat u de achterdeur buiten gaat dient u terug uw handen te ontsmetten met de 
handalcoholgel die u vindt aan de deur  

• Als u de tuin verlaat wast u opnieuw uw handen 

 

• Kamerbezoek is onbeperkt qua duur 
• U houdt zich aan het beginuur dat u geboekt heeft 
• Drank en eten zal niet aangeboden worden in de woning. Je kan zelf je drank 

meenemen of via KeyPlanner een bezoek inplannen naar Grand Café 
• Gelieve geen contact te leggen met medebewoners. Beperk uw contact tot uw 

familielid 
• Telefonisch worden geen bezoeken ingepland. U dient online uw bezoek 24 uur op 

voorhand in te plannen 
• In KeyPlanner registreert u enkel voor het tijdsblok dat u gaat arriveren, zodanig 

andere familieleden ook op bezoek kunnen komen 

 

 

 


