
 

 
Betreft: het gaat niet goed met de bezoekersregeling 
Datum:  22 juni 2020 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Zoals u weet is de bezoekersregeling in onze verpleeghuizen sinds 15 juni jl. versoepeld. Wij 
merken dat veel familie, vrienden en bewoners en medewerkers hier erg blij mee zijn. 
Om deze versoepeling mogelijk te maken is er een aantal regels opgesteld op basis van 
RIVM-adviezen en hebben wij een dringend beroep gedaan op uw verantwoordelijkheid om  
u aan deze regels te houden.  
 
In deze eerste week van versoepeling merken wij dat veel bezoekers zich niet aan de regels 
houden, zoals: 
 geen 1,5 meter afstand houden en lichamelijk contact hebben; 
 geen mondneusmasker dragen; 
 in de huiskamer of algemene ruimten elkaar ontmoeten; 
 er wordt gegeten of gedronken tijdens het bezoek; 
 meenemen van schone/vuile was of andere artikelen en; 
 te laat vertrekken na de bezoektijd. 

Wij benadrukken dat door de versoepelingen de kwetsbare bewoners en medewerkers een 
groter risico lopen op besmetting. Wij doen al het mogelijke om zowel uw dierbaren als het 
zorgpersoneel zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. De 
regels zijn erop gericht om de verspreiding van het virus, dat nog steeds niet weg is, tegen 
te gaan. Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat iedere bezoeker zich aan de regels houdt. 
 
Nogmaals doen wij een dringend verzoek aan u om u te houden aan de regels. Die vindt u 
aan de achterzijde van deze brief. Geef deze informatie s.v.p. ook door aan de andere 
bezoekers van uw naaste.  
Alleen met elkaar kunnen we zorgen voor een goede invulling van het bezoekbeleid. 
 
Mocht de situatie de komende periode niet veranderen, dan zijn wij genoodzaakt 
maatregelen te nemen ten behoeve van de veiligheid van bewoners en medewerkers. 
De huidige bezoekersregeling valt of staat met wederzijds vertrouwen en respect voor 
elkaar. 
 
Wij rekenen op uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Klaas Smilde Ton Reijns Ewald Badloe 
Raad van Bestuur Voorzitter OR Voorzitter Centrale Cliëntenraad 
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Hoe ziet de aangepaste bezoekersregeling eruit? 

 De cliënt mag elke dag, ook in het weekend, één keer per dag bezoek ontvangen van 

maximaal twee personen tegelijkertijd.  

 De bezoekmomenten zijn: 
o van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur OF 
o van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur 

 Het bezoek kan plaatsvinden: 
o op de kamer van de cliënt 
o in de buitenruimte van de betreffende locatie of 
o naar buiten voor een wandeling met uw naaste. Vermijd daarbij drukke plekken en 

houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

U kunt dus niet naar het restaurant, centrale ruimten of huiskamer. 

 Volgens de landelijke handreiking voor bezoekbeleid moet er sprake zijn van vaste 

bezoekers. Wij stellen vooralsnog geen maximum aan het aantal vaste bezoekers per 

cliënt. Wij gaan ervan uit dat u hier samen met de cliënt een weloverwogen keuze in 

maakt. Voor de cliënten die niet wilsbekwaam zijn, neemt de wettelijk 

vertegenwoordiger/eerste contactpersoon hierover een besluit.  

 U hoeft van tevoren de namen van de bezoekers niet aan ons door te geven.  

Wat zijn de voorwaarden van de bezoekersregeling? 

 U meldt zich bij de hoofdingang en uw bezoek (aankomst en vertrek), uw naam, 

telefoonnummer en de naam van de cliënt voor wie u komt wordt geregistreerd. Dit doen 

wij i.v.m. onder andere eventueel contactonderzoek achteraf.  

 Bij ieder bezoek worden vragen gesteld over uw gezondheid in relatie tot COVID-19 en 

wordt uw temperatuur gemeten. Als uw temperatuur 37,7 graden of hoger is, dan heeft u 

geen toegang tot de locatie.  

 Het dragen van een mondneusmasker is verplicht gedurende het bezoekmoment (zowel 

binnen als buiten). U ontvangt bij binnenkomst een mondneusmasker van de 

ontvangstmedewerker.  

 In verband met een juist gebruik van het mondneusmasker mag u tijdens uw bezoek niet 

eten of drinken. 

 U neemt de algemene hygiënemaatregelen in acht zoals het desinfecteren van de handen 

bij binnenkomst en vertrek en andere hygiëne-instructies die door Respect ter plekke 

worden gegeven. 

 U gaat zelf direct naar de kamer waar uw naaste verblijft, ook als u wilt wandelen. 

 Tijdens het bezoek houdt u 1,5 meter afstand tot uw naaste, medewerkers en overige 

aanwezigen; u mag elkaar dus niet aanraken.  

 Het is alleen mogelijk om een cadeautje of bloemen mee te nemen voor uw naaste. Het is 

niet toegestaan om voedingsmiddelen of andere zaken mee te brengen. Daarvoor en voor 

het wasgoed hebben wij (onveranderd) de regeling met de cabines (zie onze website). 

 Het is niet toegestaan om uw huisdier mee te nemen naar uw bezoek. 

 Heeft u of uw huisgenoot klachten zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid of koorts, blijft 

u dan thuis. 

 Heeft u in uw naaste omgeving iemand die besmet is met het coronavirus, blijft u dan 

thuis. 

 Heeft u zelf een besmetting met het coronavirus gehad, dan dient u ten minste 14 dagen 

klachtenvrij te zijn.  


