
 

Praktische afspraken rondom bezoek* 

Uitgangspunt is zoveel mogelijk bezoek toestaan waarbij de veiligheid van bewoners, bezoekers en 
medewerkers voorop staat en risico’s worden beperkt. Daarnaast is ook gekeken naar de draaglast 
van het zorgpersoneel op de ‘besmette’ afdelingen. 
Bezoek komt zonder klachten, registreert zich, reinigt handen bij binnenkomst en draagt verplicht 
een mondneusmasker dat door Het Spectrum wordt verstrekt. 
 
Mogelijke situaties bezoek van bewoners: 
 
1. er is geen besmetting op een afdeling 

- twee bezoekers per keer 
- het maximum aantal unieke bezoekers op een dag sluit aan bij de actuele richtlijn van de 

overheid (per 17 november 2020 zijn dat drie bezoekers per dag) 
- twee bezoektijden per dag (10.30u-12.00u, 13.30-16.30u)  
- bezoeken in de avond in overleg met afdelingsmanager 

(18.30u-20.45 ma-vrij en 18.30u-19.45 za-zo) 
 
2. er is een uitbraak bij een bewoner(s) 

Altijd: in afwachting van testuitslagen is de afdeling dicht en komt er geen bezoek. Aan de 
hand van de testuitslagen wordt bepaald wanneer en in welke mate er weer bezoek is 
toegestaan. De beoordeling zal plaatsvinden of de situatie beheersbaar is, in overleg met de 
1e geneeskundige, afdelingsmanager en (dienstdoende) manager.  
Communiceren aan contactpersonen: 1e mededeling over het sluiten van de afdeling 
telefonisch, verdere communicatie per mail. 

 
De situatie dat één bewoner is besmet: 
- bewoner is een dwaler 

o hele unit: minimaal 7 dagen geen bezoek tot hertesten 
- bewoner is instrueerbaar (blijft op de kamer) 

o overige bewoners van de unit (niet besmet): 1 bezoeker per dag volgens een van 
tevoren ingepland rooster. Bezoek gaat niet van de afdeling af. 

o besmette bewoner zelf: 1 bezoeker per dag, bezoek is volledig ingepakt en komt 
volgens afspraak 
 toegang: bij bezoek voor somatiek en revalidatie bellen de gastvrouwen 

naar de afdeling. Zorg ontvangt familie en geeft instructies hoe persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan te trekken 

 toegang PG: bezoek belt aan op de afdeling (compartiment) en zorg 
begeleidt bezoek en geeft instructies hoe persoonlijke beschermings-
middelen aan te trekken 

 Vreedonk: ontvangst door receptie, die belt de afdeling. Zorg ontvangt 
familie en geeft instructies hoe persoonlijke beschermingsmiddelen aan te 
trekken. Zo nodig ook in Vreedonk vrijwillige gastvrouwen bij de receptie. 

* Uitgaande van de  handreiking Bezoek en sociaal contact, corona in verpleeghuizen, 17 september 2020 



 

 
- bewoner is terminaal: maximaal vijf bezoekers per dag met een maximum van twee 

tegelijk. Bezoek vindt plaats in de eigen kamer van  de bewoner (bij twee 
persoonskamers  is er overleg met de zorg) 

 
Als meerdere bewoners besmet zijn op een afdeling mag per bewoner tweemaal per week één 
bezoeker komen volgens een van tevoren ingepland rooster. In voorkomende gevallen kan dit 
worden uitgebreid, maar dit is afhankelijk van de mate van instrueerbaarheid van bewoners en de 
belasting van het zorgpersoneel. Dit is maatwerk en ter beoordeling aan 1e geneeskundige, 
afdelingsmanager en dienstdoende manager. Zij beslissen ook voor welke bewoners volledige 
bescherming nodig is voor het bezoek. 

 
3. Meenemen bewoner door bezoek (naar huis bv) 
Dringende advies is om dit niet te doen. Neemt de familie de bewoner toch mee, draag dan een 
mondkapje en houd minimaal 1,5 meter afstand. Na terugkomst wordt de bewoner goed gemonitord 
op klachten. Een ommetje buiten in de buurt van het verpleeghuis kan wel. 
 
4. Positieve medewerker 
Afdeling is dicht totdat er meer duidelijk is over onderstaande criteria en er mogelijk collega’s of 
bewoners worden getest. Dit laatste is maatwerk en wordt altijd afgestemd met de 1e 
geneeskundige, afdelingsmanager en P&O. 
 
Criteria: 

- medewerker heeft langer dan 48 uur niet gewerkt, geen actie nodig 
- medewerker heeft korter dan 48 uur geleden gewerkt en heeft wel /niet  intensief 

contact gehad met bewoners/collega’s. 
- heeft directe zorg verleend of niet 
- is langere tijd in de huiskamer geweest met meerdere bewoners/collega’s of is juist maar 

heel beperkt en op afstand op de afdeling geweest. 
- is ‘netjes’ geweest met dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 

 
5. Maximum aantal bezoekers 
Voor locatie De Sterrenlanden geldt dat het maximum aantal bezoekers per unit wordt beperkt. Als 
dit maximum wordt overschreden, wordt bezoekers door het zorgpersoneel gevraagd naar het 
restaurant of de Hofzaal te gaan. Het maximum aantal bezoekers is voor: 
- PG afdelingen; per hofje/unit maximaal 6 bezoekers tegelijkertijd 
- observatie afdeling: ‘schone’ kant 4 bezoekers en ‘quarantaine’ kant: 2 bezoekers 
- somatiek/revalidatie: 8 bezoekers tegelijkertijd per unit (15 bewoners) 
- Kleinschalig wonen: 4 bezoekers tegelijkertijd (per 6 bewoners) 

 
Voor Vreedonk geldt geen maximum omdat bewoners naar het eigen appartement of het restaurant 
gaan. Omdat deze locatie ook kleiner is worden geen problemen verwacht. 

 


