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Verstrengde  
richtlijnen tijdens uw 

bezoek 
Versie 28.07.2020 

RICHTLIJNEN 

Houd 1,5 meter af-
stand 

Breng uw eigen 
mondmasker mee en 
zet het op zodra u op 
de parking van het 
ziekenhuis komt. U 
houdt uw masker 
continu en overal 
aan, ook op de kamer. 

Ontsmet uw handen 
als u het ziekenhuis 
binnenstapt en  
verlaat. 

Ontsmet nogmaals 
uw handen bij het 
binnenkomen en het 
verlaten van de  
kamer. 

Eten of drinken is niet 
toegestaan tijdens uw 
bezoek. 

De bistro is open van 
10u tot 16u30 voor pa-
tiënten, bezoekers van 
een patiënt en begelei-
ders en dit tijdens hos-
pitalisatie, na consult of  
onderzoek.  

Volg altijd de  
richtlijnen van de  
medewerkers en 
zorgverleners. 

Meer info op 
www.sjki.be.  

Dank u wel voor uw 
medewerking. 



Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kom niet op bezoek 
 Als u ziek bent of u zich niet 

goed voelt 
 Als u recent een risicovol con-

tact had 
 Tijdens de eerste 14 dagen na 

uw terugkeer uit een rode of 
oranje bestemming  

 (zie link buiten-
 landse zaken) 

Beste patiënt, bezoeker en  
begeleider,  

We vragen uitdrukkelijk om onze 
maatregelen strikt te volgen. Dit 
ifv de veiligheid van onze  
patiënten, bezoekers, medewer-
kers en artsen.  
Indien u zich niet houdt aan onze 
richtlijnen, kunnen wij het  bezoek 
weigeren in functie van de  
algemene veiligheid.  

Patiënten mogen maximaal 2  
vaste contacten aanduiden, waar-
van 1 contact per dag één keer op 
bezoek mag komen voor  
maximum 1 uur. 
Gelieve uw naam en telefoon-
nummer op het blad in de kamer 
te noteren zodat we u kunnen 
contacteren. 

 
Blijf op de kamer tijdens het  
bezoek en vertrek na het bezoek 
onmiddellijk naar huis.  

Vrij rondwandelen in het  
ziekenhuis is niet toegestaan. 

CONSULTATIE/
ZIEKENHUIS- 
OPNAME 
Kom bij voorkeur  
alleen naar de  
consultatie of voor een zieken-
huisopname. In bepaalde omstan-
digheden kan de patiënt vergezeld 
worden van een begeleider. We 
denken hierbij aan patiënten met 
cognitieve problemen, gangproble-
men … Bent u chauffeur, dan kan u 
niet mee op bezoek. Wenst u als 
partner of familie aanwezig te zijn 
tijdens de consultatie/
ziekenhuisopname bespreek dit 
dan steeds vooraf met uw behan-
delend arts.  

BEZOEK van 14u tot 20u 

DAGZIEKENHUIS 

Kom bij voorkeur alleen. Een be-
geleider kan u zo nodig vergezel-
len tot aan het onthaal van deze 
afdeling en ook terug komen op-
halen. 

PEDIATRIE 

Begeleiding van zieke kinderen is 
steeds mogelijk door de ouders. 


