
 

Leuven, 17 oktober 2020 

 

 

Beste bewoner, bezoeker en familie, 

 

We merken dat bij iedereen de ongerustheid groot is wat betreft de nog steeds toenemende 

coronabesmettingen in onze samenleving. Ook voor de woonzorgcentra wordt een stijging in de 

besmettingsgraad genoteerd. Tot vandaag zijn er nog geen COVID-19-besmettingen in WZC Dijlehof. 

We blijven alert en testen bij elk vermoeden van besmetting. Vanaf maandag 19/10/2020 passen we 

nieuwe maatregelen toe. 

 

Het bezoek wordt nog steeds via keyplanner geregistreerd (https://dijlehof.keyplanner.be/). 
 
Voorwaarden: 

• We laten 1 bezoekmoment per dag toe. Tijdens dit bezoekmoment mag er maar 1 persoon op 

bezoek komen. Het bezoek vindt plaats op de kamer. Gedurende het hele bezoek draagt men 

een chirurgisch mondneusmasker. 

• Wie mag er op bezoek komen:  

o Al de kinderen (zonder hun partners en hun kleinkinderen) 

o Partner van de bewoner 

o Indien de bewoner geen familie heeft, mag hij 2 vaste contactpersonen aanduiden. 

• We vragen om het uur van aankomst te selecteren. De bezoekduur is onbeperkt maar eindigt 

‘s namiddags om 16u30 en ’s om 20u30. Zo heeft het zorgpersoneel nog tijd om de zorgen aan 

de bewoner toe te dienen.  

• De bewoner wordt op het aanvangsuur van het bezoek door een medewerker naar de kamer 

gebracht. Op het einde van het bezoek kan je de afdeling verwittigen via het oproepsysteem 

op de kamer. 

• We benadrukken dat je als bezoeker niet in de gemeenschappelijke ruimtes komt en niet 

aansluit bij een groep bewoners. 

• Bezoeken buiten het terrein van WZC Dijlehof kunnen tijdelijk niet, dus wandeling in de stad, 

iets gaan drinken, naar huis, …. is niet meer toegelaten. Wandelen in de tuin mag uiteraard 

nog wel. Naar de kapper of pedicure buitenshuis mag ook niet meer. De bewoner kan gebruik 

maken van onze kapsters en pedicure. Een bezoek aan de oogarts, andere specialisten of 

consultaties ziekenhuis kunnen natuurlijk nog wel. Externe zorgmedewerkers zoals pedicure, 

huisartsen, … zijn nog steeds welkom.  

  

https://dijlehof.keyplanner.be/


 

Het bezoek vindt plaats op: 
 

NEERDIJLE 

13u – 16u30 (laatste afspraak om 16u) maandag woensdag zaterdag 

18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u) dinsdag donderdag zondag 

 HOOGDIJLE 

13u – 16u30 (laatste afspraak om 16u) dinsdag donderdag zondag 

18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u) maandag woensdag zaterdag 

 HUIS LESSIUS 

13u – 16u30 (laatste afspraak om 16u) dinsdag donderdag zondag 

18u30 – 20u30 (laatste afspraak om 20u) maandag woensdag zaterdag 

 

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de afspraken: 

• Een chirurgisch mondneusmasker is gedurende het hele bezoek verplicht, vanaf je de site 
betreedt en ook dus op de kamer.  

• Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voor 
het bezoekmoment geen symptomen vertoonden van COVID-19, geen hoog-risico contact 
hebben gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest werden. Bijkomend is dit ook 
niet toegestaan voor bezoekers die naar een oranje of rode zone op vakantie zijn gegaan de 
voorbije 14 dagen.  

• Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek 
hun handen. Alcogel is op verschillende plaatsen voorzien.  

• Registratie aan het onthaal is niet meer verplicht indien het bezoek via de keyplanner geboekt 
is. Bezoek voor Huis Lessius mag zich aanmelden aan Minderbroedersstraat nr 11, Hoog- en 
Neerdijle via het onthaal. 

• Fysiek contact is niet meer mogelijk tussen de bewoners en de bezoekers. 

• Kinderen onder de 12 jaar worden niet meer toegelaten. 

• Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij het niet 
naleven van deze regels, kan de bezoeker de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd 
worden. 

 
Mogen we vragen dat jullie tegen maandagochtend aan de zorgcoördinatoren de namen van de 
kinderen en van de partner van de bewoner of de twee vaste contactpersonen doormailen. 

o Neerdijle – Lies Cauwenberghs: veronique.missoul@dijlehof.be 
o Hoogdijle – Janis Van Meenen: janis.vanmeenen@dijlehof.be 
o Huis Lessius – Ingrid Van Thuyne: ingrid.vanthuyne@dijlehof.be 

 
We zijn steeds bereid verdere vragen te bekijken. 
 
Wij hebben begrip voor de bewoners en hun bezoekers in deze moeilijke situatie en danken jullie van 
harte voor jullie volgehouden zorg voor een hartelijk en veilig bezoek! 
 

Vriendelijke groeten 

     

Rudi Logist           

Campusdirecteur 
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