
Versoepeling 
bezoekersregeling  
 

Introductie 
Dit document geeft richtlijnen voor de versoepeling van de bezoekersregeling. Voorop staat 
de veiligheid van de bewoners en de kwaliteit van zorg.  
Bij de versoepeling van de bezoekersregeling zullen de richtlijnen van het RIVM leidend zijn. 
Als bijlage C treft u die, voor zover nog niet bekend, aan. Wij gaan ervan uit dat, als u 
gebruik gaat maken van de versoepelde bezoekersregeling, u kennis heeft genomen van 
deze richtlijn en dat u zich daaraan ook conformeert. Als u dat aantoonbaar niet doet, is het 
ook niet meer mogelijk op bezoek te komen. Wij zijn erg blij extra ruimte te kunnen bieden, 
maar willen ook de veiligheid van bewoners en medewerkers blijven garanderen.  
Deze versoepelingsregeling zal, naar verwachting, 27 mei van kracht gaan.  
 
Uitgangspunten bezoek: 
Een landelijke richtlijn is om per bewoner één vaste bezoeker aan te stellen, dit wordt in 
overleg met zorg en/of bewoner/contactpersoon vastgesteld. Aqua Viva speelt daarin géén 
rol. In het zorgplan zal vastgelegd worden wie deze bezoeker is. Om hierop toe te zien kan 
aan de bezoeker gevraagd worden zich bij de receptie te legitimeren.  
Per week zal elke bewoner maximaal éénmaal bezoek mogen ontvangen. Dit bezoek mag 
maximaal 30 minuten duren. De organisatie heeft per afdeling een aantal tijdsvakken 
beschikbaar gesteld die onderstaand per afdeling staan weergegeven. Aan de 
bewoners/contactpersonen wordt gevraagd, uiterlijk zondag 24 mei, een definitieve bezoeker 
( waarvan ook moet worden aangegeven welk id document men bij zich heeft en welk 
nummer daar op staat) en een voorkeur te mailen voor een dag en een tijdvak, naar volgend 
emailadres: wdehaas@aquaviva.nl  
Gelieve een eerste, tweede en derde keus als voorkeur dag/tijd te mailen.  
Overleg of vragen over bezoek zijn uiteraard mogelijk, via bovenstaand emailadres. 
Het tijdstip dat u kiest is dan ook het tijdstip dat wekelijks voor u beschikbaar is. Dat wordt 
niet meer gewijzigd.   
Een mondkapje en handschoenen dragen is tijdens het bezoek aan een bewoner verplicht, 
deze stelt de organisatie ter beschikking. De instructie van het gebruik van het mondkapje 
wordt weergegeven in bijlage A.  
Daarbij wordt gevraagd vóór én direct na het bezoek de handen te desinfecteren met de 
beschikbare handalcohol. Het is niet toegestaan tijdens het bezoek te eten of te drinken, dit 
met het oog op het dragen van een mondkapje. Het meebrengen van presentjes is 
toegestaan, het meebrengen van consumpties niet (consumpties in de vorm van een 
presentje als een doosje chocolade is wel toegestaan).  
 

Procedure voor bezoekers:  
- Allereerst wordt dringend verzocht niet op bezoek te komen bij enige vorm van de 

volgende klachten:  
o Keelpijn  
o Hoesten 
o Overige luchtwegklachten 
o Koorts  
o Smaak-reukverlies  

- Voorafgaand aan elk bezoek zal de bezoeker een formulier invullen, waarop de 
klachten en het besmettingsrisico worden uitgevraagd, zie bijlage B.  

- Bij twijfel kan een medewerker besluiten uw temperatuur op te meten, bij een 
temperatuur vanaf 37,8 zal het bezoek helaas niet plaats kunnen vinden.  
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- De medewerker kan bij twijfel ten alle tijden besluiten het bezoek uit te stellen tot een 
later moment.  

- Vóór het betreden van de bezoekersruimte/de kamer krijgt de bezoeker een 
mondkapje en handschoenen van een medewerker, deze dienen tijdens het gehele 
bezoek gedragen te worden en vóór het verlaten van de ruimte/afdeling in een 
daarvoor bestemde prullenbak gedaan te worden. 
 

 

Huidige raam- en terrasbezoeken 
Momenteel vinden er op afspraak ‘raambezoeken’ tussen 15.00 – 16.00 uur plaats en is er 
mogelijkheid tot contact op het terras tussen 14.00 – 16.00 uur. Deze twee mogelijkheden 
blijven tijdens de versoepeling van kracht.  
 

Somatische afdeling  
Voor de somatische afdelingen is ervoor gekozen om het bezoek te laten plaatsvinden in een 
speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Deze ruimte bevindt zich achter de receptie bij de 
hoofdingang. U meldt zich bij de hoofdingang. De receptie is van uw bezoek op de hoogte. 
De volgende tijdsvakken zijn beschikbaar gesteld om bezoek te ontvangen. Dit gaat 
uitsluitend op afspraak. 
Het zijn tijdsvakken: een specifieke tijd zal volgen wanneer een definitieve planning bekend 
is. Een daadwerkelijk bezoek zal 30 minuten duren, waarbij contact met andere bezoekers, 
medewerkers zoveel mogelijk beperkt wordt. 
Somatische afdeling: 

Maandag  15.30 – 17.00 uur  

Dinsdag 15.30 – 17.00 uur 

Woensdag  18.00 – 19.30 uur 

Donderdag 15.30 – 17.00 uur 

Vrijdag 15.30 – 17.00 uur 

Zaterdag 11.00 – 12.30 uur 

Zondag  11.00 – 12.30 uur 

 

  



Psychogeriatrische afdeling: 
Er is gekozen om het bezoek in het appartement van de bewoner plaats te laten vinden.  
De volgende tijdsvakken zijn beschikbaar gesteld om bezoek te ontvangen. Dit gaat 
uitsluitend op afspraak. U meldt zich bij de ingang van de Hof, u heeft uw legitimatiebewijs bij 
de hand. Een medewerker zal u daar naar vragen vóór dat zij de deur van het gebouw voor u 
opent.  
Het zijn tijdsvakken, een specifieke tijd zal volgen wanneer een definitieve planning bekend 
is. Een daadwerkelijk bezoek zal 30 minuten duren, waarbij contact met andere bezoekers, 
medewerkers zoveel mogelijk beperkt wordt. 
 
Etage 0 

Maandag  16.00 – 17.00 uur  
18.30 – 19.30 uur 

Dinsdag 16.00 – 17.00 uur 

Woensdag   

Donderdag 16.00 – 17.00 uur 

Vrijdag 16.00 – 17.00 uur 

Zaterdag 16.00 – 17.00 uur 

Zondag  16.00 – 17.00 uur 

 
Etage 1  

Maandag  16.00 – 17.00 uur 

Dinsdag 16.00 – 17.00 uur  
18.30 – 19.30 uur 

Woensdag   

Donderdag 16.00 – 17.00 uur 

Vrijdag 16.00 – 17.00 uur 

Zaterdag 16.00 – 17.00 uur 

Zondag  16.00 – 17.00 uur 

 
Etage 2  

Maandag  16.00 – 17.00 uur 

Dinsdag 16.00 – 17.00 uur 

Woensdag  16.00 – 17.00 uur  
18.30 – 19.30 uur 

Donderdag 16.00 – 17.00 uur 

Vrijdag 16.00 – 17.00 uur 

Zaterdag 16.00 – 17.00 uur 

Zondag  16.00 – 17.00 uur 

 
Bijlage 

 
A. Instructies gebruik van het mondkapje  

 
- Desinfecteer handen vóór het opzetten van het mondkapje 
- Raak het mondkapje bij op- en afdoen enkel bij de elastiekjes aan 
- Zorg dat mond, neus en kin bedekt zijn en raak het mondkapje daarna niet meer aan 
- Draag het mondkapje maximaal 3 uur aaneengesloten. Vervang het mondkapje 

eerder wanneer deze te vochtig is.  
- Desinfecteer de handen na het afdoen van het mondkapje  

  



 

B.  Bezoekersvragenlijst vóór betreden van het gebouw  
 

- Is uw temperatuur boven de 37,5? 
Ja? De temperatuur wordt gemeten bij binnenkomst. 

 
 
- Is uw temperatuur boven de 38.0. 

 Ja? Wij vragen u om het gebouw vandaag niet te betreden.  
 
 

- Heeft u, of een huisgenoot de afgelopen 24 uur een vorm van onderstaande klachten 
gehad? 

o Keelpijn  
o Hoesten 
o Overige luchtwegklachten 
o Koorts  
o Smaak-reukverlies  

 
 
Datum 
 
C. Richtlijnen RIVM 
 
Maatregelen om verspreiding te voorkomen 

• Was vaak je handen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
• Werk zoveel mogelijk thuis.  

Ben je ziek? 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

• Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 
uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.  

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? 

• Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk 
thuis te blijven. 

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte 

• Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. 
• Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen. 

 


