Bezoekvormen in
coronatijd
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Inleiding
Ipse de Bruggen heeft de bezoekregeling versoepeld. Toch zijn de voorwaarden van dit bezoek voor veel
cliënten en hun bezoek ingrijpend. Tegelijkertijd is er in de maatschappij steeds meer vrijheid en
wordt het contrast tussen de bezoekregeling en de mogelijkheden in de samenleving oninvoelbaar groot.
Bovendien hebben wij te maken met een kwetsbare doelgroep, waarbij we besmetting met Covid19 zoveel mogelijk willen voorkomen.
De bezoekregeling is daarom op 15 juni verder versoepeld, in samenhang met versoepeling van andere
maatregelen, zoals het logeren. Iedere client kan bezoek ontvangen, waarbij de richtlijnen van het RIVM
gelden. Voor die cliënten die een verhoogd medisch risico hebben en waarbij aanhouden van de 1,5
meter niet haalbaar is, gelden aanvullende maatregelen.
Op 1 juli gaat een verdere versoepeling van de maatregelen in, waarbij vaste bezoekers gelijkgesteld
worden aan de medewerkers op de locatie en voor hen dezelfde maatregelen gelden.
Bij de fasering worden stappen van 2 weken aangehouden, om het effect van de stappen te
kunnen monitoren. Deze periode is gebaseerd op de incubatietijd van het virus.
De invulling van het bezoek is voor elke cliënt maatwerk en wordt besproken met de medewerkers, cliënt
en wettelijk vertegenwoordiger.

Algemene regels voor elk bezoek
• Bezoek is op afspraak. Begeleiding hanteert een bezoekschema.
• Voorafgaand aan het bezoek wassen zowel cliënt als
bezoek hun handen. Indien handen wassen niet mogelijk is,
wordt desinfecterende handgel gebruikt.
• Voorafgaand aan het bezoek wordt afgestemd dat het
bezoek geen klachten heeft, die kunnen wijzen op mogelijke besmetting
met Covid-19. Als zij klachten hebben mogen zij dus niet komen.
• Uitgangspunt is dat bezoek te allen tijde 1,5 meter afstand houdt tot
de cliënt en de begeleiders. In dat geval zijn mondkapjes niet nodig.
• Bezoek heeft geen contact met andere cliënten of met bezoek van andere
cliënten. De locatie organiseert dit zelf.
• Bezoek houdt zich aan de algemene RIVM-richtlijnen: hoesten / niezen in
de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes.
• NB: Bij mogelijke of bewezen besmetting van cliënt of medecliënt is
bezoek niet (meer) mogelijk.

Versoepeling
tot 15 juni

vanaf 15 juni

vanaf 1 juli

Aantal
bezoekers

Max 2 vaste bezoekers per
week

Max 2 vaste bezoekers
per bezoek

Max 2 vaste bezoekers
per bezoek

Maatregelen

Bezoekvorm 1:
fysieke scheiding
Bezoekvorm 2:
mondkapjes + 1,5
meter + basishygiëne
(RIVM)
Bezoekvorm 3-5:
1,5 meter
+ basishygiëne (RIVM)

Bezoekvorm 1:
fysieke scheiding of
mondkapjes +
Basishygiëne (RIVM)
Bezoekvorm 2 t/m 5:
1,5 meter + basishygiëne
(RIVM)

Alle bezoekvormen:
1,5 meter +
basishygiëne (RIVM)
NB: alleen voor
vaste bezoekers!

Faciliteiten

Bezoek maakt
geen gebruik van toilet en
serviesgoed

Bij gebruik toilet
en serviesgoed extra
schoonmaak

Bij gebruik toilet
en serviesgoed extra
schoonmaak

Gebruik
ruimtes

Bezoek bij voorkeur buiten,
anders in een
bezoekersruimte of eigen
ruimte

Bezoek bij voorkeur buiten,
anders in een
bezoekersruimte of eigen
ruimte

Bezoek bij
voorkeur buiten, anders
in een bezoekersruimte
of eigen ruimte

Stroomschema bezoekvorm kind & jeugd
start

Is de leeftijd
van de client
tussen 0 – 18?

Volg het
stroomschema
voor
volwassenen

nee

ja

Is er sprake
van medische
risicofactoren?

ja

Kunnen client
en bezoek
omgaan met
fysieke afstand
1,5 meter?

nee

3

nee

ja

2

1

Stroomschema bezoekvorm volwassenen

start

Is er sprake
van medische
risicofactoren?

Woont de client
zelfstandig?
(geen gedeelde
groep of
steunpunt)?

nee

nee

Behoren de
andere cliënten
in de woning
tot de
risicogroep?

ja

ja

Kunnen client
en bezoek
omgaan met
fysieke afstand
1,5 meter?

ja

Kunnen client
en bezoek
omgaan met
fysieke afstand
1,5 meter?

nee

ja

2

Kunnen client
en bezoek
omgaan met
fysieke afstand
1,5 meter?

nee

1

nee

ja

4

3

nee

ja

1

3

5

Bezoekvormen
Bezoekvorm 1

Bezoekvorm 2

Bezoekvorm 3

Bezoekvorm 4

Bezoekvorm 5

Per 15 juni:
Omdat de cliënt tot de
risicogroep behoort,
draagt het bezoek een
mondneusmasker (IIR)
of bezoek en client
worden gescheiden door
een fysieke scheiding.

Per 15 juni:
De cliënt ontvangt bezoek bij
voorkeur buiten, anders in een
bezoekersruimte of de eigen
kamer. Contact met
medebewoners wordt
vermeden.

Per 15 juni:
De cliënt en zijn
bezoek verblijven bij voorkeur
buiten, anders in een
bezoekersruimte of de eigen
kamer. Contact met
medebewoners wordt vermeden.

Per 15 juni:
Client mag in de eigen woning
bezoek ontvangen.

Per 15 juni:
De cliënt en zijn
bezoek verblijven bij
voorkeur buiten, anders in
een bezoekersruimte of de
eigen kamer. Contact met
medebewoners wordt
vermeden.

Cliënt en bezoek bewaren 1,5
meter afstand.

Cliënt en bezoek houden 1,5
meter afstand van elkaar.

Per 1 juli:
Cliënt mag vaste bezoekers
ontvangen, vanwege het
medisch risico is de invulling
maatwerk (volgens richtlijnen
RIVM: 1,5 meter indien
mogelijk).

Per 1 juli:
Cliënt mag vaste bezoekers
ontvangen. Bij medisch risico van
medecliënten is er sprake van
maatwerk (volgens richtlijnen
RIVM: 1,5 meter indien mogelijk).

Per 1 juli:
Cliënt mag vaste
bezoekers ontvangen,
vanwege het medisch
risico is de invulling
maatwerk (volgens
richtlijnen RIVM: 1,5
meter indien mogelijk).

Client en bezoek houden 1,5
meter afstand van elkaar

Cliënt en bezoek houden 1,5
meter afstand van elkaar. Is
dat niet mogelijk dan is er
sprake van maatwerk op de
locatie.
Per 1 juli:
Cliënt mag vaste bezoekers
ontvangen (volgens richtlijnen
RIVM: 1,5 meter indien
mogelijk).

Per 1 juli:
Cliënt mag vaste bezoekers
ontvangen (volgens
richtlijnen RIVM: 1,5 meter
indien mogelijk).

