
 
 
 

 
          27 november 2020 

 
 
 
 
Beste partner, (plus)ouder, dochter, zoon, broer, zus, vriend(in), oma, opa, … 
 
 
Met deze brief willen we jou graag op de hoogte houden van de coronamaatregelen in ons 
ziekenhuis. We doen er alles aan om te zorgen dat de opname van je familielid in ons ziekenhuis 
zo veilig mogelijk verloopt.  
 
Vanaf 30 november 2020 veranderen er terug een aantal zaken in ons centrum omtrent de 
bezoek- en uitgangsregels. 
 

• Cliënten kunnen terug therapeutisch verlof (week- of weekenduitgang) nemen volgens de 
bestaande bezoekregeling zoals voorheen gekend. Uiteraard vragen we aan alle cliënten 
om zich te houden aan de afspraken rond afstand, handhygiëne en aantal personen 
waarmee contact is, zoals voorgeschreven door de overheid. 
 

• Er is bezoek mogelijk op de campus. Indien mogelijk, adviseren we wel om het bezoek 
buiten de campus te laten doorgaan. We kiezen ervoor om bezoek nog niet toe te laten 
op de afdelingen. Bezoek kan wel in de grote tuin van de campus of vooraan in het 
onthaal. Vanuit de overheid wordt er gevraagd om te monitoren wie er op bezoek komt. 
We vragen dan ook om eerst langs het onthaal te passeren om je te registreren. Als je op 
bezoek komt, vragen we je om zelf een mondmasker te voorzien. 
Indien je dit wenst, kan je nog steeds gebruik maken van onze familieboxen ‘Parlando’, 
waar een fysiek-veilige omgeving werd gecreëerd d.m.v. een doorzichtige wand. Je moet 
wel vooraf een afspraak boeken: dit vraagt de cliënt in opname aan via het 
afdelingspersoneel.  
 

• Vanaf 30 november zal je niet langer goederen (kledij, voeding, ed.) voor je familielid 
kunnen afleveren en ophalen aan het onthaal via de hoofdingang. Dit zal vanaf dan 
rechtstreeks aan de deur van de afdeling waar je familielid verblijft afgezet kunnen 
worden. Daar zal een medewerker van de afdeling je verder helpen. 

 

• De therapieën binnen ons behandelaanbod gaan door volgens de federale richtlijnen en 
we houden een strikte scheiding tussen de verschillende afdelingen aan.  
 

• Cliënten die dagbehandeling volgen op een residentiële afdeling, kunnen terug fysiek 
aansluiten op hun eigen afdeling.  

 

• Je kan bij een opnamegesprek aanwezig zijn, mits het dragen van mondneusmasker en 
het houden van voldoende afstand. We hebben voor deze opnamegesprekken een aparte 
ruimte aan het onthaal voorzien. 
 

• Er worden nog geen groepsactiviteiten voor familie (zoals familieavonden) aangeboden 
omdat we hier de veiligheid (wegens te grote groepen) niet kunnen garanderen.  

 



 

• Indien een cliënt een hoogrisicocontact heeft gehad, zal de cliënt in quarantaine gaan. 
Indien er een positief testresultaat is, zal de cliënt voor een bepaalde periode op de CODA 
verblijven, dit is een specifieke covid-unit op de afdeling Portato.  

 

• Wijzigingen i.v.m. onze coronamaatregelen kan je ook terug vinden op onze website 
www.hieronymus.be/corona. 

 
 
Het zijn verwarrende tijden. Heb je vragen i.v.m. corona in ons ziekenhuis? Of zijn er 
bezorgdheden die je wil delen? Aarzel zeker niet om contact op te nemen met de afdeling waar je 
familielid verblijft. Het team helpt jou graag verder! 
 
Je kan ook contact opnemen met het Infopunt Corona van ons centrum. 
Telefonisch is dit tijdens de kantooruren bereikbaar via 03/776 00 41 (vraag naar het Infopunt 
Corona). Je kan ook mailen naar infocorona@hieronymus.be. 
 
Onze familievertrouwenspersoon is ook aanwezig op vrijdagvoormiddag in ons centrum. Zij is 
telefonisch (0487/30 25 04) of via mail (cindy@mustangsandminds.be) te bereiken voor vragen 
van familie.  
 
Ook Similes Waas en Dender biedt extra ondersteuning voor familie. Meer info vind je via onze 
website www.hieronymus.be/corona. 
 
 
Dank voor jullie medewerking. Samen houden we vol. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Stefaan Baeten      Stephan De Bruyne 
Algemeen directeur     Medisch directeur 
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