
ZORGBEDRIJF MEETJESLAND : Verklaring op eer - bezoek Woonzorgcentrum (versie 27.07.2020) 

Ondergetekende, ………………………………………………………….………………[naam],  

Wonende te ………………………………………………………………………………….. [adres],  

met telefoonnummer …………………………………………………………….[GSM]  

Band met bewoner : …………………………………………………………….. 

[de Vlaamse overheid vraagt ons om deze gegevens te registreren; deze gegevens worden enkel 

bijgehouden en zullen enkel gebruikt worden voor contact-onderzoek ikv COVID19] 

verklaart,  

naar aanleiding van het doorgaan van een bezoekmoment op ……………………………………[datum]  

in het woonzorgcentrum ………………………………………………………… [naam WZC]  

aan bewoner …………………………….……………………………..…………….. [naam bewoner]:  

1. Afwezigheid van symptomen van COVID-19-besmetting  

De symptomen van COVID-19-besmetting zijn me bekend, te weten : acute infectie van de bovenste 

of onderste luchtwegen, die nieuw verschijnen of die verergeren, ook zónder koorts; plotse 

verergering van chronische respiratoire symptomen; koorts : minstens 38,5 graden; hoesten, hoge 

ademhalingsfrequentie, lage zuurstofsaturatie, benauwdheid, verwardheid, maagdarmklachten, 

lymfopenie (bloedname); frequent een atypische start van de ziekte (delier, vallen, syncope, acuut 

functieverlies, …) en een atypisch verloop (malaise, misselijkheid, …), gevolgd door een vaak ernstiger 

verlopend ziektebeeld.  

Ik verklaar in de afgelopen 14 dagen, voorafgaand aan dit bezoek, deze symptomen niet te hebben 

vertoond. Mocht ik, na het bezoek, één van deze symptomen vertonen, dan zal ik onmiddellijk het 

WZC verwittigen.  

2. Niet ziek zijn, niet positief getest zijn, niet in isolatie en geen hoog-risico-contact  

Ik verklaar niet ziek te zijn en in de 14 dagen voorafgaand aan dit bezoek niet positief getest te zijn op 

COVID-191. Ik verklaar, in het kader van de regeling rond het reizen naar eventuele risico-gebieden, 

niet verplicht en ook niet aanbevolen in thuisisolatie of quarantaine te zijn. Ik verklaar geen hoog-

noch laag-risico-contact gehad te hebben in de laatste 14 dagen met een besmette persoon.  

3. Risico-groep voor COVID-19-besmetting  

Ik neem er kennis van dat personen van ouder dan 65 jaar, personen met hart- en vaatziekten 

(cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, arteriële hypertensie) en personen met chronische 

aandoeningen (ernstige chronische hart-, long- of nieraandoeningen, immunosupressie, maligne 

hemopathie of actieve neoplasie), een risicogroep uitmaken voor een ernstiger verloop van COVID-

19. Ik ben me er van bewust dat dit bezoek risico’s op besmetting met COVID-19 kan inhouden en 

voor een ernstiger verloop van deze besmetting, indien ik tot deze risicogroepen behoor.  

Naam, datum, handtekening  

 
1 Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als diens huisarts inschat dat hij/zij 
niet meer besmettelijk is. 


