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Bezoekregeling ten tijde van COVID-19 

1 Fases en risico op besmetting 

De fases zoals hieronder benoemd zijn specifiek voor de bezoekregeling van Joris Zorg. Ze zijn anders 

dan de risiconiveaus waarover de overheid spreekt. 

 

Fase 1: 
Waakzaam 

Geen besmettingen, ook niet in de regio (matige infectiedreiging). 

 

 

 

 

 

 

3 gradaties fase 3 

 

3.1 Quarantaine 
- Bewoner is in nauw contact 

geweest met een positief 
persoon       

- Bewoner is zelf niet positief 
en heeft (nog) geen klachten 

- Bewoner blijft op 
afdeling/woning/gang  

- Bewoners zijn in quarantaine 
en mogen niet met bezoek 
naar buiten 

- Bezoek is welkom met 
mondkapje/handhygiëne 

- Zorg met mondkapje, 
handschoenen, schort 

- Buiten de zorg 
mondkapje/handhygiëne, bij 
aanraking aangevuld met 
handschoenen  

 

 

3.2 Druppelisolatie  
- 1 of meer verdachte of 

besmette bewoners 
- Deze bewoners ontvangen 

geen bezoek en blijven op 
de kamer 

- Andere bewoners van de 
afdeling kunnen bezoek 
ontvangen 

- Zorg binnen 1,5 meter 
draagt alle PBM1 

 

 

3.3 Cohort 
- Alle bewoners zijn positief 

of worden als positief 
aangemerkt  

- Alle bewoners zijn samen in 
druppelisolatie 

- Bewoners blijven binnen 
cohort 

- Bewoners ontvangen eerste 
14 dagen geen bezoek   

- Uitzondering op 
bezoekregeling mogelijk 
i.s.m. SO2  

- Zorg draagt alle PBM 

 

1 Persoonlijke beschermingsmiddelen: mondkapje, handschoenen, schort, spatbril 
2 Specialist Ouderengeneeskunde 

  

Het komt dichtbij, geen besmettingen onder bewoners, wel dreiging in 

omgeving. GGD en verpleeghuizen bepalen dat deze fase ingaat.               

 

Fase 2: 

Zorgelijk 

Fase 3: 

Ernstig 

Eén of meer besmette bewoners (uitbraak) of locatie in quarantaine (i.v.m. 

onbeschermd contact met positief persoon). 
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2 Richtlijnen voor bezoek per fase 
  

 
1 

 
Waakzaam  
 
 
 
 

 
Bewoners niet besmet / verdacht en geen nauw contact van besmette 
persoon: 
- Kunnen bezoek ontvangen 
- Bezoek houdt zich aan geldende afspraken voor bezoek 
 
Bij niet-goed-instrueerbare bewoners: 

Bezoek mag niet te veel ten koste gaan van de veiligheid van andere 
bewoners of zorgprofessionals. Is dit wel zo? Dan kan een afwijkend besluit 
over het ontvangen van bezoek worden genomen. Altijd na overleg tussen 
de coördinerend en regieverpleegkundige.  

 

 
2 

 
Zorgelijk 

 
3.1 

 
Ernstig: 
quarantaine 

 
Bewoner is in nauw contact geweest met een positief persoon, maar is 
zelf niet positief en heeft (nog) geen klachten: 
- Blijft op afdeling/woning/gang (quarantaine)  
- Bezoek is welkom met mondkapje/handhygiëne 
- Bezoek houdt zich aan geldende afspraken voor bezoek 
- Niet met bezoek naar buiten 
 

 
3.2 

 
Ernstig: 
druppelisolatie 

 
Bewoners in druppelisolatie: 
- Ontvangen geen bezoek en blijven op de kamer 
- Uitzondering op bezoekregeling mogelijk i.o.m. SO1/VS2 

Indien wel bezoek:  
- Bezoek draagt alle PBM (mondmasker, handschoenen, schort, bril) 
- Bezoek alleen op kamer bewoner 
 
Andere niet besmette / verdachte bewoners van de afdeling: 
- Zijn in quarantaine  
- Kunnen bezoek ontvangen 
- Bezoek houdt zich aan geldende afspraken voor bezoek 
 

 
3.3 

 
Ernstig:  
cohort 

 
Alle bewoners zijn positief of worden als positief aangemerkt: 
- Bij een uitbraak gelden locatiegerichte afspraken = maatwerk 
- Alle bewoners zijn samen in druppelisolatie 
- Bewoners blijven binnen cohort 
- Bewoners ontvangen eerste 14 dagen geen bezoek   
- Uitzondering op bezoekregeling mogelijk i.s.m. SO1 / VS2 

Indien wel bezoek:  
- Bezoek draagt alle PBM3 (mondmasker, handschoenen, schort, bril) 
- Bezoek alleen op kamer bewoner 
 

 
1 Specialist Ouderengeneeskunde 
2 Verpleegkundig Specialist 
3 Persoonlijke beschermingsmiddelen: mondkapje, handschoenen, schort, spatbril 
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3 Richtlijnen voor bezoek speciale situaties 

Stervensfase - Meerdere bezoekmomenten per dag  
- In overleg met de coördinerend verpleegkundigen. 
Bij (vermoeden van) corona bij de bewoner: 
- Bezoek krijgt PBM (mondmasker, handschoenen, schort, bril) en wordt 
geïnstrueerd door onze zorgmedewerker. 
- Extra aandacht voor handhygiëne, zeker bij gebruik handschoenen. 
 

 

Afspraken voor bezoek algemeen 

- Blijf thuis bij klachten en laat u testen 

- Blijft thuis bij quarantaine volgens RIVM regels wegens een huisgenoot of nauw contact met 

klachten /positief getest, of na vakantie.  

- Neem thuis uw temperatuur op vóór bezoek, bij verhoging, blijf thuis 

- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

- Ga direct naar de kamer van uw verwant 

- Volg de looproutes 

- Bezoek vindt plaats buiten de zorguren, eetmomenten en slaapmomenten 

- Er is geen max. aantal bezoekers per bewoner per dag, wel dient 1,5 meter afstand 

gehouden te kunnen worden.  

- Volg te allen tijde de instructies van de zorgprofessional op 

- Ken de richtlijnen van het RIVM en volgt ze op (1,5 meter afstand, handen wassen etc.)  

Daarnaast per 19-7: 

 We gaan terug naar gebruik van een mondneusmasker (mnm) bij zorgcontacten binnen de 1,5 
meter of contacten van langer dan een kwartier binnen de 1,5 meter.  Let op: dit geldt voor 
iedereen (medewerkers/bezoekers/vrijwilligers)! 

 Daarnaast verwachten wij dat iedereen een goede risico-inschatting maakt of het verstandig is 
buiten deze momenten ook een mnm te dragen (bijvoorbeeld als u zich in een risicovolle 
situatie bevonden hebt zoals een vakantie, feestje etc.). 

 Bezoekers of vrijwilligers die immuun zijn en dus niet in quarantaine hoeven in het geval van 
een positief geteste huisgenoot of nauw contact, vragen wij toch onze locaties dan niet te 
bezoeken. Datzelfde geldt voor bezoekers of vrijwilligers met een huisgenoot die, naast corona 
gerelateerde klachten, last van koorts of benauwdheid heeft. 
Is bezoek echt essentieel? Dan vragen wij u vriendelijk binnen de locaties van Joris Zorg een 
mnm te dragen. 

 Wij volgen de overheid als er een aanpassing komt in het maximum aantal toegestane 
bezoekers per bewoner. Het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen, geldt ook 
voor mensen woonachtig in een zorginstelling. 

 

 

4 Ter kennisgeving 
Binnen Joris Zorg werken we met een bezoekregeling. Deze is opgesteld in afstemming met de 
cliëntenraad (CR) en de ondernemingsraad (OR) en de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). 
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Per situatie, doelgroep en bewoner wordt gekeken naar de beste wijze van uitvoeren van de 
bezoekregeling.  
 
Wij zorgen voor een goede uitvoering van de regeling door: 
- In de checklist cliënten en bezoekers te informeren over de risico’s van het bezoek.  
- Te communiceren over de mogelijkheid van een besmetting binnen een locatie. En dat dit 

gevolgen kan hebben op de bezoekregeling.  
- Ervoor te zorgen dat bezoekers de handen kunnen desinfecteren. 
- Het beschikbaar stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 
- Ervoor te zorgen dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden van anderen binnen onze 

zorgcentra. 
- Het schoonmaken van de gebruikte materialen met de hiervoor bestemde middelen.  


