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Inleiding 
 
Deze regeling vervangt de bezoekregeling van 15 december 2020. De landelijke handreiking ‘Bezoek 
en sociaal contact, corona in verpleeghuizen’ van 9 april 2021 met bijhorende bijlagen is de leidraad 
voor deze regeling.  Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met de Cliëntenraad, de 
Professionele Adviesraad, de Vrijwilligersraad en de Ondernemingsraad.  
 
Ja, tenzij 
Het uitgangspunt bij contacten met dierbaren is in coronatijd: Ja, tenzij. Ja, omdat bezoek en 
betrokkenheid van naasten en vrijwilligers essentieel is voor het welbevinden van bewoners. En 
tenzij, omdat bij elke maatwerkoplossing aandacht moet zijn voor de veiligheid van andere 
bewoners.  
 
Afweging belangen 
Uit zowel een enquête in augustus/september 2020 onder bewoners en naasten van Pieter Raat als 
uit gesprekken met de medezeggenschap van Pieter Raat blijkt dat bewoners behoefte hebben aan 
bezoek en sociale contacten, ook tijdens een coronaperiode. Tegelijkertijd kwam naar voren, dat 
bewoners en naasten bang zijn voor besmettingen en ziekte. Met de medezeggenschap is besproken 
dat bezoek altijd mogelijk dient te zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de individuele 
behoeften van cliënten en naasten als de veiligheid van cliënten, naasten en medewerkers. Een 
zorgvuldige afweging van de verschillende belangen is daarbij cruciaal.  
 
Regionale ontwikkelingen 
Daarnaast dient Pieter Raat rekening te houden met de regionale ontwikkelingen. Het kabinet heeft 
hiertoe vier risiconiveaus gedefinieerd:  

1. Waakzame regio:  De situatie is beheersbaar. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. 
Kwetsbare groepen dienen alert te zijn. 

2. Zorgelijke regio: De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt 
toe. Maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. 

3. Ernstige regio: Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te 
keren naar een beheersbare situatie. Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. 
Intensief maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen.  

4. Zeer ernstige regio: Strenge, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te 
voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie.  

 

Gezamenlijke verantwoording en besluitvorming 
 
Uitgangspunt bij Pieter Raat is dat beleid met betrekking tot bezoek en sociale contacten in 
gezamenlijkheid met het management en verpleegkundigen, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, 
de Professionele Adviesraad en de Vrijwilligersraad wordt opgesteld. Het is echter mogelijk dat een 
situatie zich voordoet waarbij snel besluiten moeten worden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een uitbraak. In een dergelijke situatie vindt de besluitvorming plaats in afstemming met het 
crisisteam. 
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Actuele informatie  
 
Het landelijk beleid en de regionale situatie in Heerhugowaard en omgeving zijn leidend voor het 
maximum aan bezoekmomenten, het maximum aantal bezoekers dat per keer welkom is en het 
wel/niet dragen van een mondneusmasker.  
 
Actuele situatie 22 april 2021 
Regionale situatie in Heerhugowaard en omgeving :     Zeer ernstige regio 
Maximum aantal bezoekers per bezoekmoment vanaf 28 april 2021:  Twee 
Maximum aantal bezoekmomenten per cliënt:      Dagelijks 
Indien de regio als ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’ is aangemerkt, draagt de bezoeker een eigen 
mondneusmasker in de openbare ruimte van de locaties.   
 

Algemene maatregelen rondom bezoek  
 

Uitgangspunt 
Bezoek is in essentie mogelijk, mits het bezoek geen corona-gerelateerde klachten heeft, zich aan de 
algemene afstands- en hygiëneregels houdt en zich bij binnenkomst registreert.  
 

1. De cliënt beslist zelf wie op bezoek komt en ontvangt bezoekers in het eigen appartement, 
mits hier rekening wordt gehouden met het geldende maximum aantal bezoekers;  

2. De bezoeker past altijd goede handenhygiëne toe; 
3. De bezoeker houdt in openbare ruimte zoveel mogelijk gepaste afstand (1,5meter)  van 

cliënten en (zorg-)medewerkers  en vermijdt fysiek contact; 
4. Indien het bezoek negatief is getest of gevaccineerd, is het dragen van een mondneusmasker 

op het appartement cliënt niet nodig; 
5. Indien het bezoek niet is getest of niet is gevaccineerd, draagt de bezoeker wel een 

mondneusmasker op het appartement van de cliënt;   
6. Bij aanwezigheid van een zorgmedewerker in het appartement van de gevaccineerde cliënt 

draagt de bezoeker wel een mondneusmasker;  
7. Bezoek op de huiskamers van de afdelingen is niet mogelijk;  
8. Als de situatie het toelaat en het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden, is het 

mogelijk om een kop koffie in het restaurant te nuttigen. Bezoekers dienen zich bij de 
gastronomie-medewerker te melden; 

9. Indien in het woonzorgcentrum een covid-19 uitbraak plaatsvindt, wordt op dat moment 
bepaald of en hoe bezoek mogelijk is, waarbij rekening wordt gehouden met het 
Bezoekrecht, zoals dat is opgenomen in de landelijke corona wetgeving;  

10. Bezoek bij een covid-19 positieve cliënt vindt plaats in het appartement. Bezoek past extra 
hygiënische maatregelen toe en draagt in het appartement volledige persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Bezoek volgt hierbij de instructies op van de medewerkers; 

11. Bezoek tijdens de stervensfase van een cliënt is mogelijk. Met naasten worden maatwerk-
afspraken gemaakt over het aantal bezoekers en het waken en afscheid nemen. Bij covid-19 
positieve cliënten worden ook afspraken gemaakt over het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Bezoek volgt hierbij de instructies van de zorgmanager van de 
afdeling. 
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Algemene maatregelen inzet vrijwilligers 
 
Met vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. 

1. Vaste en bekende vrijwilligers worden ingezet waar wenselijk en mogelijk; 
2. Vrijwilligers dragen standaard binnen de 1,5 meter van cliënt, collega of bezoeker een 

mondneusmasker. Indien de regio als ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’ is aangemerkt 
dragen vrijwilligers een mondneusmasker zodra zij de locatie betreden; 

3. Vrijwilligers mogen in de huiskamers komen en dragen daar een mondneusmasker. 
 

Ten slot 
 
De coronarichtlijnen en het -beleid zijn ingewikkeld, niet altijd eenduidig en veranderen voortdurend. 
Pieter Raat vertrouwt erop, dat deze regeling voor bezoek en sociale contacten het welbevinden van 
senioren in moeilijke tijden bevordert. Pieter Raat vraagt bezoekers en vrijwilligers vriendelijk om de 
aanwijzingen van medewerkers op te volgen. Samen zorgen wij voor senioren – nu en in de 
toekomst! 


