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REGELING
V O O R P AT I Ë N T E N ,
BEGELEIDERS EN
BEZOEKERS VAN
P AT I Ë N T E N I N O LV

Algemene principes
 Kom niét naar het ziekenhuis als u zich ziek voelt,
covid-symptomen hebt of in quarantaine bent (ook in
afwachting van het resultaat van een test of na
terugkeer uit een rode zone). Neem dan vooraf contact
op met uw behandelende arts of met het medisch
secretariaat voor verder overleg.
 Een ambulante patiënt die naar het ziekenhuis komt
voor een raadpleging, een onderzoek of een kleine
procedure mag zich laten vergezellen door één
begeleider.
 Een gehospitaliseerde patiënt mag één vaste
bezoeker per dag ontvangen (gedurende maximum
60 minuten tussen 14 en 20 uur). Steeds dezelfde
persoon. Geen bezoek toegelaten op de dagklinieken.

 Beperk de bezoekduur (1 uur)
 Uitzonderingen op deze algemene regels gelden in
bepaalde afdelingen (Gynaecologie/Materniteit,
Kindergeneeskunde, Hematologie, Intensieve zorg,…)
Voor meer details over deze uitzonderingen:
contacteer de betrokken dienst of afdeling.

R E G E L I N G V O O R PAT I Ë N T E N ,
BEGELEIDERS EN BEZOEKERS
Bij het betreden van het ziekenhuis
 Kom niet te vroeg voor de 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.
 Breng van thuis een proper neus/mondmasker
mee, type FFP2 (zonder ventiel). Stoffen maskers
zijn niet toegelaten.
 Draag géén wegwerphandschoenen.
 Ontsmet uw handen in de onthaalzone.
 Zet een FFP2-masker op dat neus en mond bedekt.
 Draag dit masker gedurende uw aanwezigheid in het
ziekenhuis.
 Houd 1,5 meter afstand.
 Vermoeidheid, hoesten, verlies van geur- of smaakzin,
koorts, spier- of gewrichtspijn, kortademigheid, keelpijn,
hoofdpijn…? Dan komt u in principe niét naar het
ziekenhuis
Specifiek voor begeleiders
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 U kan een patiënt begeleiden in het ziekenhuis, maar
mogelijk kan u de patiënt niet vergezellen tot in de
ruimte waar de raadpleging, het onderzoek, de
behandeling of de kleine ingreep in dagkliniek-setting
plaatsvindt. U kunt dan wachten in de wachtzaal van de
dienst of in een van onze andere wachtruimten.
Respecteer daar 1,5 m afstand.

R E G E L I N G 2 0 2 2 V O O R PAT I Ë N T E N ,
BEGELEIDERS EN BEZOEKERS
 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
Specifiek voor gehospitaliseerde patiënten
 Verplicht om een neus/mondmasker (type KN95) te
dragen tijdens de verzorging. (Indien onmogelijk,
bespreek dit met de verpleegkundige of de arts)
 Verplicht om dit neus/mondmasker te dragen als er
bezoek is op de kamer.
Specifiek voor bezoekers aan opgenomen patiënten
 Stel uw bezoek uit als u zelf ziek bent, als u zich niet
goed voelt, als u recent een risicovol contact had of als
u in quarantaine bent (bijvoorbeeld: in afwachting van
het resultaat van een covid-screening).
 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
toegestane bezoekuren (14-20u) naar het
ziekenhuis. Kom zeker niet te vroeg.
 Beperk uw bezoek tot maximum 1 uur.
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R E G E L I N G V O O R PAT I Ë N T E N ,
BEGELEIDERS EN BEZOEKERS
 Hou altijd 1,5 meter afstand. Respecteer het maximum
aantal toegestane aantal personen in de liften. Neem
desgevallend een volgende lift als dit niet mogelijk is.
Gebruik uw elleboog om de liftknoppen te bedienen.

 Bij aankomst op de kamer van de patiënt, ontsmet
nogmaals uw handen.
 Zorg dat uw neus/mondmasker (type FFP2,
zonder ventiel) goed zit als u de kamer van de
patiënt betreedt. Zorg dat ook de patiënt een
neus/mondmasker (type KN95) 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.

Goedgekeurd door Frank Staelens, 14 januari 2022

 Bij bezoek op een tweepersoonskamer, sluit de
tussengordijnen.
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 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.
 Vertrek na uw bezoek onmiddellijk weer naar huis.
Er gelden specifieke regels op de afdelingen Kindergeneeskunde,
Hematologie, Intensieve Zorg,... U vindt de contactgegevens van de
afdelingen op onze website:
https://www.olvz.be/verpleegeenheden-aalst (vervang
desgevallend “aalst” door “asse” of “ninove”)

