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Bezoekregeling in algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen: precisering over
therapeutisch verlof
BETREFT

Geachte algemeen directeur,
Geachte hoofdarts,
Geachte directeur van het verpleegkundig departement,
Geachte noodplancoördinator,

Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity met vertegenwoordigers van alle overheden,
Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experten, is nog steeds
actief om de situatie van de ziekenhuissector te monitoren en de nodige maatregelen te nemen.
Tegelijk willen we de maatregelen afstemmen op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
Informatie over de recentste beslissingen van 3 juni vindt u hier terug.
De beslissingen zijn gebaseerd op 7 gouden regels die gelden voor alle burgers:
•
•
•
•
•
•
•

De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende
worden verlucht;
Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid
te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger
dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie
de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de
gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen
elke week veranderen;
Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke
zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand
worden gerespecteerd.
Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle
bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op
restaurant);

In de brief van 20 mei 2020 werd inzake de bezoekersregeling vermeld dat de ziekenhuizen vanaf 2
juni een eigen bezoekersregeling konden voorzien die de veiligheid van de patiënten, het personeel
en de bezoekers garandeert. Deze beslissing blijft gelden.
Het therapeutisch verlof werd enkel toegestaan voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Gelet
op de versoepeling van de maatregelen, kan het therapeutisch verlof met ingang van 9 juni 2020
toegestaan worden aan alle patiënten in uw voorziening. Het ziekenhuis moet ook hier een regeling
voorzien die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

Wij wensen de ziekenhuizen en hun personeel, en in het bijzonder de algemeen directeur, de
hoofdarts, de directeur van het verpleegkundig departement en de noodplanningscoördinator
uitdrukkelijk te danken voor het leiderschap en de verantwoordelijkheid die jullie elk afzonderlijk en
samen hebben genomen en nemen. Ook willen wij jullie voor de verdere aanpak, zoals ook
beschreven in deze brief, te bevestigen in dat leiderschap en deze verantwoordelijkheid.

Indien u specifieke vragen heeft
algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be.
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