
 

 

Bezoekregeling en begeleiding bij consultaties 

Deze afspraken zijn er omdat we geven om jouw gezondheid en die van onze medewerkers, omdat 
onze patiënten nood hebben aan voldoende rust, omdat onze medewerkers hun werk moeten kunnen 
doen met volle aandacht voor onze patiënten. Bedankt om daar rekening mee te houden. 
 

Algemene bezoekregeling 
 Elke patiënt mag twee bezoekers per dag ontvangen. Die mogen op bezoek komen tussen 

14.00 en 19.00 uur. Een bezoek duurt maximum twee uur. Dit geldt vanaf de eerste 
opnamedag.  

 Draag altijd een mondmasker, ontsmet je handen en houd afstand. 

 Ben je ziek, verkouden of heb je symptomen van COVID-19? Kom dan niet op bezoek.  

 

Voor de volgende afdelingen gelden specifieke richtlijnen 
• Materniteit: De partner is altijd welkom. Broers en zussen van de baby mogen elke dag op bezoek 

komen. Tussen 17.00 en 19.00 uur zijn maximum twee bijkomende bezoekers welkom.  

• Neonatologie: De ouders van de baby zijn altijd welkom. Broertjes, zusjes en grootouders mogen 
één keer per week een half uurtje op bezoek komen. Niet tegelijkertijd en altijd na afstemming met 
een verantwoordelijke met de dienst. 

• Pediatrie: één ouder mag mee als begeleider en mag ook blijven slapen. De andere ouder mag op 
bezoek komen samen met eventuele broers en zussen. Daarnaast zijn er twee bijkomende 
bezoekers welkom. Bij een dagopname mogen beide ouders het kind begeleiden.  

• Palliatieve dienst: bezoek van partner, kinderen en naasten kan. Bespreek dit met de 
verpleegafdeling.  

• Intensieve zorgen: Er zijn twee bezoekmomenten per dag, om 14.00 en om 19.00 uur. Verdere 
afspraken worden gemaakt met de verpleegafdeling. 

 

Andere uitzonderingen 
• Essentieel bezoek kan ook buiten de geldende bezoekuren. Het gaat dan om situaties waar een 

patiënt hulp nodig heeft bij maaltijden, ondersteuning bij gesprekken met een arts of hulpverlener, 
mentale ondersteuning, bij kritieke toestand van terminale zorgcontext, begeleiding van 
mindervalide patiënt, ... 

• Kinderen jonger dan 16 jaar mogen per twee en met begeleiding van een volwassene op bezoek bij 
een opgenomen ouder. Bespreek dit met de verpleegafdeling. 
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Consultaties 
• Tijdens een consultatie mag één begeleider de patiënt vergezellen.  

• Tijdens een dagopname mag één begeleider de hele dag aanwezig zijn.  

• Tijdens een dagopname in het oncologisch dagziekenhuis mag enkel een begeleider aanwezig zijn 
bij patiënten met een verminderde mobiliteit, bij de opstart van de behandeling, bij gesprekken 
met je behandelende arts. 

• Op de spoedafdeling mag één begeleider bij de patiënt blijven en hem vergezellen tot op de 
afdeling. 

 

Naar huis 
• Patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden kunnen door familieleden op de afdeling 

opgehaald worden. 

 


