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Inleiding 
Vanwege de Covid-19 pandemie heeft de raad van bestuur in maart 2020 diverse maatregelen 
getroffen. Eén van de maatregelen is om het beleid voor bezoek aan cliënten en locaties aan te passen 
in ‘nee, tenzij’. Daarmee hebben we een impactvolle maatregel getroffen om de gezondheid en 
veiligheid van onze cliënten en medewerkers te beschermen.  
De VGN heeft op 19 mei een geactualiseerde handreiking voor de bezoekregeling uitgebracht. Wij 
volgen die handreiking en versoepelen daarmee de bezoekregeling. We realiseren ons dat het moeilijke 
en impactvolle omstandigheden voor cliënten, verwanten, medewerkers en alle andere betrokkenen 
zijn. We streven naar passende oplossingen voor iedere cliënt. Afspraken komen tot stand in dialoog 
met cliënt, verwanten en lokale medezeggenschapsraad en locatie. Onderstaande is een samenvatting 
van de VGN-handreiking. Met de kennis van nu hanteren we binnen De Zijlen deze afspraken vanaf 15 
juni tot september 2020.  
  

 
Uitgangspunten 
 We kunnen dit alleen samen doen.  

 De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop. We volgen de 
landelijke en regionale richtlijnen voor het omgaan met deze pandemie (overheid, RIVM/GGD).  

 Elke cliënt heeft recht op bezoek van (minimaal) 1 of 2 personen. 

 Iedere cliënt en iedere locatie is anders. Op basis van een risicoafweging (door o.a. medische en 
sociaal-emotionele blik) en in overleg met de vertegenwoordiger/LMR wordt het beleid op maat 
gemaakt per cliënt en per locatie.  

 Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dat maakt dat De Zijlen telkens afweegt wat het 
beste is voor de ene cliënt en gelijktijdig afweegt wat daarvan de risico’s voor andere cliënten en 
medewerkers zijn. Gemeenschappelijk belang gaat voor individueel belang. 

 Wanneer er op een locatie sprake is van een (mogelijke) besmetting van een cliënt of medewerker 
dan kan er geen bezoek plaatsvinden.  

 We reageren op de besmettingsgraden regionaal en lokaal. Als dit stijgt, dan moeten we de tijdelijke 
bezoekregelingen direct lokaal of regionaal aanscherpen. Als het daalt, maken we bezoek en/of 
logeren weer mogelijk. 

 

 
Kader voor opstellen locatie-specifieke bezoekregeling: 
De Zijlen stelt een locatiespecifieke bezoekregeling op basis van het totaal aan cliëntspecifieke 
bezoekafspraken en lokale omstandigheden. De locatiespecifieke regeling wordt afgestemd met de LMR 
door locatiehoofden, voordat deze in werking treedt. 
We kunnen dit alleen samen doen en we zijn verschillend. De kans bestaat dat er binnen een locatie 
verschil van mening is over het verruimen van de bezoekregeling. We zullen hier samen mee om moeten 
gaan. Bij eventuele problemen zal de regiomanager betrokken worden en richting geven. 
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Afweging locatie-specifieke situatie  
In de driehoek PB’er/gedragsdeskundige/locatiehoofd samen met medische dienst (bij jongeren is de 
driehoek jongere-systeem-PB/GD/LH) worden de lokale omstandigheden afgewogen. De lokale 
omstandigheden bestaan uit: 

 de kwetsbaarheid van cliënten zowel wat betreft medisch als sociaal-emotioneel welzijn (in 
afstemming met medische dienst); 

 de fysieke mogelijkheden van de locatie; 

 het risico op onderlinge besmetting als gevolg van onder andere de groepsgrootte, 
inrichting/gebruik van de locatie, de mate van aanspreekbaarheid op het nakomen van 
afspraken (in afstemming met de medische dienst). 

 
 
Afweging cliëntspecifieke situatie  
De kwetsbaarheid per cliënt wordt bepaald op basis van: 

 zorgplan, leeftijd en algemene conditie; 
 het risico op ernstig verloop als cliënten besmet raken met Covid-19. Dit vraagt een medische 

beoordeling; 
 de cliëntspecifieke situatie wordt in de driehoek (cliënt/netwerk, pb, team) en medische dienst 

besproken met verwant/vertegenwoordiger; 
 de cliëntspecifieke bezoekregeling wordt opgenomen in het zorgplan. 

 
 
Bezoek aan cliënt  
We willen op een zorgvuldige en voorzichtige manier bezoek weer mogelijk maken. Deze versoepeling 
van de maatregelen gebeurt gelijktijdig met versoepeling van diverse landelijke maatregelen. Zo gaan de 
kinderen ook weer geleidelijk naar school en gaan de horecagelegenheden weer open. Het risico neemt 
voor medewerkers en cliënten op verschillende manieren toe. We proberen dus eerst onderstaande uit 
en monitoren de besmetting. 
 
1. Als bezoek aan cliënt mogelijk is, gelden de volgende afspraken: 

 bij voorkeur vaste bezoeker(s) (maximaal 2 vaste personen in geval van kwetsbare cliënten); 
 bezoek vindt alleen plaats op afspraak; 
 op de dag van het bezoek is er contact tussen begeleider en bezoeker en wordt actief 

uitgevraagd of de bezoeker of diens huisgenoten klachten hebben: verkouden, niezen, hoesten, 
keelpijn, snotterig, moeilijk ademhalen of koorts. Bij klachten van cliënt of bezoeker kan het 
bezoek niet doorgaan. Na een negatieve test, kan het bezoek wel plaatsvinden; 

 bezoek vermijdt contact met overige cliënten en medewerkers. 
2. Zoveel mogelijk vindt bezoek buiten de locatie plaats: 

 bezoek komt op het afgesproken tijdstip; 
 bezoek komt niet in de woning, maar op de afgesproken plek, bijv. bij de voordeur; 
 vermijd drukte. 

3. Wanneer bezoek niet buiten de locatie kan plaatsvinden: 
 bezoek vindt plaats in de eigen kamer/appartement of een hiervoor ingerichte ruimte, waarin 

de 1,5 meter maatregel in acht wordt genomen; 
 bezoek komt niet in de leefruimtes en sanitaire ruimten van de woongroep. 

4. Tijdens het bezoek gelden alle richtlijnen van RIVM over hygiëne, afstand, vermijden drukte etc. 
5. Na elk bezoek wordt de ruimte schoongemaakt door de begeleiding op plekken waar contact is 

geweest zoals deurklink, tafel, armleuningen en kopjes meteen opruimen in de vaatwasser, etc. 
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Op bezoek gaan bij verwanten 

1. Ouders/verwanten kunnen in overleg de cliënt naar huis halen (toets op draagkracht omgeving 
voorafgaand/mate van aanspreekbaarheid in het nakomen van afspraken en bij terugkomst toets op 
symptomen). Als een cliënt of de verwant ziek wordt tijdens het bezoek, kan de cliënt in principe 
niet terug komen. Vooraf moet duidelijk zijn of dit mogelijk is in de thuissituatie. 

2. Uit logeren vindt bij voorkeur plaats bij de mensen die ook op bezoek komen. 
3. Tijdens het bezoek/logeren wordt het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) 

beperkt. 
4. Als een cliënt of verwant klachten krijgt tijdens het logeren, neemt de verwant contact met De Zijlen 

op voor overleg. In principe draagt de verwant er zorg voor dat iedereen in het huishouden (inclusief 
cliënt) getest wordt. 

5. Per jongerenlocatie wordt de mogelijkheid om te logeren vormgegeven (o.a. wat betreft frequentie 
en bij wie). Jongeren mogen weer logeren als zijzelf en hun ouders/verwanten zich aan de richtlijnen 
houden van het RIVM/VNG. Vermijd drukte en beperk zoveel mogelijk de contacten tijdens het 
logeren. 

6. Voor wat betreft het vervoer van en naar logeeradres gelden de landelijke (politie)richtlijnen 
https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html#alinea-title-met-wie-mag-ik-in-de-
auto 

 
 

Bijzondere situaties 
1. Inwerken nieuwe medewerkers geldt niet als bezoek. 
2. Wanneer er nieuwe cliënten komen wonen, waarbij de cliënt door het netwerk ondersteund wordt 

tijdens (ver-) inhuizen, zorgen we ervoor dat op dat moment geen andere cliënten in de nabijheid 
van de verhuizers zijn. 

3. Beredeneerd bezoek: indien noodzakelijk komen ook de behandelaren/medische dienst, de 
ondersteunende dienst of externen op de locatie en/of bij cliënten. 
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