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Algemene principes

 Patiënten, kom alléén naar het ziekenhuis. Vraag
enkel een begeleider mee wanneer u niet zelfstandig
naar het ziekenhuis kunt komen
 Voorlopig liever géén bezoek aan gehospitaliseerde
patiënten.
Toegestane uitzonderingen
 Maximum één begeleider per patiënt die naar het
ziekenhuis komt voor een raadpleging, onderzoek,
behandeling of kleine ingreep.
 Maximum één bezoeker per gehospitaliseerde
patiënt, uitsluitend tijdens de algemene bezoekuren
(14-20u).
 Kom als begeleider of bezoeker niét naar het
ziekenhuis als u zelf ziek bent, als u zich niet goed
voelt of als u recent een risicovol contact had.
 Op bepaalde afdelingen gelden aangepaste/striktere regels.

REGELING VANAF 2 JUNI 2020 VOOR
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Bij het betreden van het ziekenhuis
 Zorg dat u van thuis een proper neus/mondmasker
meeneemt.
 Draag géén wegwerphandschoenen
 Ga naar het checkpoint
 Ontsmet daar uw handen
 Zet een neus/mondmasker op dat neus en mond
bedekt. (Als u zelf geen masker mee hebt, kunt u zich
een exemplaar verschaffen aan het checkpoint)
 Draag dit masker gedurende uw aanwezigheid in het
ziekenhuis
 Houd 1,5 meter afstand
 Als u koorts hebt (>37,7°C), hoest, niest of kortademig
bent, komt u in principe niét naar het ziekenhuis. Is
uw aanwezigheid hier toch vereist, gelieve u dan te
melden aan de onthaalbalie.
Specifiek voor begeleiders
 Kom niet te vroeg voor uw afspraak, want dan neemt
u in de wachtzaal onnodig plaats in. Advies: zorg dat u
15 minuten voor het tijdstip van uw afspraak in het
ziekenhuis bent.
 Heeft de patiënt u enkel nodig om nààr het ziekenhuis
te komen? Bekijk dan of u werkelijk mee naar binnen,
in het ziekenhuis, moet komen.
2

REGELING VANAF 2 JUNI 2020 VOOR
BEGELEIDERS EN BEZOEKERS
 Heeft de patiënt toch nood aan begeleiding in het
ziekenhuis zelf? Geef voorrang aan patiënten in de
wachtzaal op de raadpleging. Volzet? Ga terug naar
de wachtruimte in de onthaalzone; blijf als
begeleider via GSM in contact met de patiënt

 Blijf niet langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis.
(Cafetaria en restaurants zijn gesloten voor
bezoekers).
Specifiek voor bezoekers aan gehospitaliseerde
patiënten
 Stel uw bezoek uit als u zelf ziek bent, als u zich niet
goed voelt of als u recent een risicovol contact had.
 Ga op voorhand na of er specifieke regels gelden in de
verpleegafdeling waar uw verwante/kennis is
gehospitaliseerd (zie volgende pagina).

 In alle andere gevallen, kom enkel tijdens de
algemene bezoekuren (14-20u) naar het
ziekenhuis. Kom zeker niet te vroeg.
 Volg de voorschriften bij het betreden van het
ziekenhuis (zie vorige pagina).
 Hou altijd 1,5 meter afstand. Ook in de liften; neem
desgevallend een volgende lift als dit niet mogelijk is.
Gebruik uw elleboog om de liftknoppen te bedienen.
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 Bij aankomst op de kamer van de patiënt, ontsmet
nogmaals uw handen.
 Zorg dat uw neus/mondmasker goed zit als u de
kamer van de patiënt betreedt. Zorg dat ook de
patiënt een neus/mondmasker opzet van zodra u
de kamer betreedt. Draag beiden het neus/mondmasker gedurende de hele tijd van het bezoek.
 Hou 1,5 meter afstand in de patiëntenkamer.
 Bij bezoek op een tweepersoonskamer, sluit de
tussengordijnen.
 Maak van uw bezoek gebruik om verse kleding voor de
patiënt mee te brengen, en wasgoed mee te nemen.
Vermijd dat u of iemand anders hiervoor nog eens
apart naar het ziekenhuis moet komen.

Goedgekeurd door Frank Staelens, 5 juni 2020

 Vertrek na uw bezoek onmiddellijk weer naar huis.

Er gelden specifieke regels op de afdelingen Intensieve
Zorgen, CCU, Pediatrie, Materniteit, Gynaecologie,
Psychiatrie (PAAZ) en in palliatieve setting. U vindt hun
contactgegevens op onze website:

https://www.olvz.be/patienten/diensten/
verpleegeenheden-campus-aalst (vervang
desgevallend “aalst” door “asse” of “ninove”)
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