
 

 

 Leuven, 4 mei  2021 

 

 

Beste bewoner, bezoeker en familie, 

 

Zoals jullie intussen wellicht via de media vernomen hebben zijn er voor de woonzorgcentra nieuwe 

versoepelingen op til en dit vanaf 8 mei.  

 

Het is vanaf 8 mei mogelijk om ELKE dag ’s middags en/of ‘s avonds op bezoek te komen met een 

maximum van 2 bezoeken per dag.  Indien deze 2 bezoeken elkaar overlappen, mogen we dan vragen 

om niet met meer dan 2 bezoekers gelijktijdig op de kamer te zijn, desnoods uit te wijken naar de 

tuin. 

 

Wie mag er op bezoek komen:  

• Op de kamer: 

o 2 nauwe contacten, met de mogelijkheid van fysiek contact, deze mogen om de 14 

dagen wisselen (namen door te geven via de zorgcoördinator).  Beide nauwe 

contacten mogen samen op de kamer als ze op hetzelfde adres wonen.   

o 1 nauw contact mag ook eventueel 1 beschermd  contact meebrengen, indien ze op 

hetzelfde adres wonen (steeds met mondneusmasker en behoud van afstand). 

o De beschermde contacten mogen verschillende personen zijn. Dit beschermd contact 

mag 1 persoon meebrengen, wonende op hetzelfde adres, deze is uiteraard ook 

beschermd.    

 

• In de buitenlucht: 

o Omdat de capaciteit van onze tuin niet onbeperkt is, vragen we nog steeds om 

maximaal met 4 personen (bewoner inbegrepen) samen te komen, weliswaar op een 

veilige afstand en met een mondneusmasker.  Deze regel dient om extra drukte in 

onze tuin te vermijden.  We vragen om afstand te houden en geen contact met de 

andere bewoners te hebben. Kleinkinderen en achterkleinkinderen mogen in de tuin 

op bezoek komen. Zij maken deel uit van die 4 personen. Onder de 12 jaar moeten ze 

geen masker dragen.  Wensen jullie toch met meerdere personen te komen dan 

kunnen jullie steeds uitwijken naar de kruidtuin of het centrum.  

Bezoek buitenhuis:  

• De bewoner mag mee met het nauwe contact naar huis.  Mogen we wel vragen om dit tijdig 

aan de zorgcoördinator te laten weten zodat we de bewoner niet onnodig moeten zoeken.   

o Neerdijle – Lies Cauwenberghs: lies.cauwenberghs@dijlehof.be 
o Hoogdijle – Janis Van Meenen: janis.vanmeenen@dijlehof.be 
o Huis Lessius – Ingrid Van Thuyne: ingrid.vanthuyne@dijlehof.be 
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Onderstaande afspraken blijven nog verder gelden: 
 

• Het bezoek mag niet plaatsvinden indien de bezoeker of de bewoner: 
o ziektesymptomen vertonen van covid, griep, verkoudheid, keelontsteking, … in de 

afgelopen 14 dagen 
o een hoog-risico contact hebben gehad in de afgelopen 14 dagen, ook als de test 

negatief is 
o positief getest werden 
o bijkomend is bezoek 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.  

• Bezoek voor Huis Lessius mag zich aanmelden aan Minderbroedersstraat nr 11, Hoog- en 
Neerdijle via het onthaal. 

• Elk bezoek wordt nog steeds via de keyplanner geboekt, zoniet is registratie aan het onthaal 
verplicht.  (https://dijlehof.keyplanner.be/) 

 
We werken intussen ook aan een nieuwe planning en opstart om onze cafetaria te heropenen, 
vermoedelijk begin juni.  Hier worden jullie later nog verder over geïnformeerd.   
 
Stilaan bereiken we terug het oude normaal, waar we alleen maar gelukkig van kunnen worden.  
Tevens is een uiterste voorzichtigheid nog steeds aangeraden, bij een positieve covidtest van een 
bewoner dient elke maatregel opnieuw herbekeken te worden.    
 

Vriendelijke groeten 

    

 

Rudi Logist           

Campusdirecteur  

 


