
Richtlijnen bezoekregeling Zorggroep Drenthe

Algemeen:
• Er mag 1 vaste bezoeker per cliënt/bewoner één keer per dag komen gedurende deze

bezoekregeling, tenzij deze begeleiding nodig heeft. Denk aan: rolstoelgebonden,
slechtziendheid, beginnende dementie. In dat uitzonderlijke geval mag de
begeleiding eveneens mee.

• Conform de landelijke handreiking bespreekt een medewerker van de afdeling samen
met de bewoner en de eerste contactpersoon wie de vaste bezoeker zal zijn. Dit
wordt geregistreerd in het zorgdossier. Een bewoner (zonder psychogeriatrische
indicatie) kan afzien van bezoek. Ook dit wordt in het zorgdossier geregistreerd. Om
iedereen de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de bezoekregeling
kunnen (tenminste de eerste week) niet meer dan 3 afspraken ingepland worden per
bewoner.

• De bezoeker gaat volgens de aangegeven looproutes via de kortste weg naar het
appartement van de bewoner. Daarbij vermijdt hij contact met anderen. Hij heeft
geen toegang tot andere ruimten, het terras of de toiletten voor algemeen gebruik.

• De bezoeker maakt de afspraak via een telefonische helpdesk. Bij het maken van een
afspraak wordt het bezoek gevraagd naar zijn/haar medische situatie.

• Mocht de vaste bezoeker specifieke (corona)klachten hebben, dan mag het bezoek
overgedragen worden aan een ander persoon uit een ander huishouden.

Medische voorwaarden voor bezoek:
• Bij het maken van een telefonische afspraak wordt bezoek gevraagd naar de

specifieke Coronaklachten (koorts boven 38 graden, benauwdheid hoesten/proesten
verkoudheid) en of men de afgelopen twee weken onbeschermd in aanraking is
geweest met mensen met (verdenking op) corona. In beide gevallen kan deze
persoon op dat moment niet op bezoek. Pas bij 24 uur klachtenvrij of twee weken na
contact met een persoon met (verdenking) corona mag men weer op bezoek komen.

• Indien er (verdenking op) corona wordt geconstateerd op de locatie dan vervalt de
bezoekregeling. Het geplande bezoek wordt hierover door medewerkers van de
telefonische helpdesk geïnformeerd.

Werkwijze ten tijde van het bezoek:
• De bezoeker meldt zich 5 minuten voorafgaand aan de afspraak bij de aangewezen

ingang van de locatie.

Bij de entree:
De bezoeker wordt gevraagd naar de volgende zaken bij zichzelf en/of huisgenoot:
- klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts.
- zichzelf getemperatuurd heeft.
- aanwezigheid corona (getest en uitslag positief).
- Corona gehad: hoeveel dagen de bezoeker klachtenvrij is.
De bezoeker wordt bij de entree geweigerd indien de bezoeker zelf en/of huisgenoot:
- Corona of daaraan gerelateerde klachten en/of koorts (>38˚), of bij twijfel, is
geconstateerd.
- De klachtenvrije periode korter is dan 24 uur.



• De bezoeker wordt gevraagd of de bewoner/cliënt akkoord is met bezoek.
• De bezoeker wordt gevraagd om zich te legitimeren.
• Bij de entree desinfecteert de bezoeker de handen.
• De bezoeker ontvangt een (chirurgisch) mondkapje van Zorggroep Drenthe. Hij/zij kan 

zelf via de kortste, aangegeven route naar het appartement van de bewoner. Hij/zij 
krijgt de instructie van de gastdame/-heer bij de ingang niets aan te raken
(contactpunten/gangen/lift) en >1,5 meter afstand te houden van anderen. Hij/zij 
wordt verzocht de vastgestelde looproutes te volgen, zichtbaar op de vloer. Dit 
betekent ook dat er maar 2 personen in de lift kunnen.

Tijdens het bezoek:
• Bezoek vindt plaats op het eigen appartement van de bewoner.
• Indien nodig zorgt een van onze medewerkers ervoor dat de bewoner tijdig in zijn/

haar appartement aanwezig is.
• De bezoeker houdt >1,5 meter afstand van de zorgprofessional als er tijdens het

bezoek zorg moet worden verleend die niet kan worden uitgesteld.
• Te allen tijde is het belangrijk om de 1,5 meter afstand te respecteren. Weet dat wij

begrijpen hoe ingewikkeld dit is, maar het is de enige manier waarop wij bezoek toe
kunnen staan.

• Het meebrengen van cadeautjes/presentjes is toegestaan. Het meebrengen van
huisdieren niet.

• Door het continu dragen van een mondkapje behoort het nuttigen van consumpties of
voedingsmiddelen tijdens uw bezoek niet tot de mogelijkheden.

• Gebruik maken van het sanitair is uitsluitend mogelijk op het appartement van de
bewoner.

• Bij de aangegeven uitgang desinfecteert de bezoeker de handen. Hier staat een
prullenmand voor het mondkapje.

Overig:
• Bezoek vindt plaats op het eigen appartement van de bewoner. Bezoek gaat dus niet

met de bewoner naar een andere ruimte of naar buiten.
• Na elk bezoekuur worden de lift en contactpunten gereinigd.

Uitzondering:
• Doet de situatie zich voor dat er sprake is van een naderend overlijden, dan is deze

bezoekregeling niet volledig van toepassing en worden er separate afspraken
gemaakt.




