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Regeling voor verantwoord logeren en op bezoek gaan 

in Corona-tijd 
(Versie ouders/verwanten) 

 

Waarom deze regeling? 

SWZ biedt zorg en ondersteuning vanuit verbinding. Die verbinding staat in deze bijzondere 
tijd onder druk. We leggen ons in het contact met elkaar beperkingen op. Dat doen we om 
het gevaar op besmetting met het Corona-virus te minimaliseren. Daarin hebben wij een 
bijzondere verantwoordelijkheid. Veel cliënten zijn immers kwetsbaar. Tegelijkertijd 
realiseren wij ons heel goed hoe belangrijk contact is. En dat logeren daarin van grote 
betekenis kan zijn voor cliënten en hun familie. Daarom zijn wij blij dat naast bezoek op 
locatie ook logeren weer mogelijk wordt. Wel zijn we behoedzaam. Mede op advies van de 
overheid en de VGN zoeken wij met deze logeerregeling naar een goede balans tussen 
fysieke gezondheid en veiligheid, en de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van 
cliënten. Beide zijn van belang voor kwaliteit van leven.  
Deze logeerregeling wordt uiterlijk 1 juli 2020 van kracht of eerder indien dit realiseerbaar is. 
Onder logeren verstaan we ook het op bezoek gaan bij de vaste contactpersonen. We 
vertrouwen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel in het uitvoeren ervan. En hopen dat we 
er samen voor kunnen zorgen dat logeren weer de betekenis krijgt die het voor de Corona-
crisis had.  
 
 

Maatwerk 

De regels hieronder gelden voor iedereen die komt of gaat logeren, of op bezoek gaat. Maar 

geen cliënt is dezelfde. Bovendien voorziet de regeling niet in bijzondere situaties. Die zijn er 

zeker. Daarom bieden wij de mogelijkheid om aanvullende afspraken te maken. Dat doet u 

in goed overleg met de begeleiding en de gedragskundige van het team. Daarin blijven de 

richtlijnen van het RIVM het uitgangspunt. Het kan zijn dat u in uw gesprek het niet met 

elkaar eens wordt. U kunt dan ondersteuning krijgen van deskundigen of – als dat niet 

voldoende is - onafhankelijke gespreksbegeleiding inschakelen, zoals de 

cliëntvertrouwenspersoon, om zo ieders belangen zorgvuldig te wegen en samen tot een 

goede beslissing te komen. Lukt dat nog niet, dan beslist de zorgdirecteur alsnog. Dat past 

bij onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. SWZ doet er alles aan om alle 

betrokkenen optimaal te informeren, zodat het gesprek ook met de juiste informatie op tafel 

kan worden gevoerd. 
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De algemene hygiëne maatregelen 

 

 

Regels voor logeren of op bezoek gaan bij u thuis  

 

- Logeren of op bezoek gaan bij u kan als u als vaste contactpersoon in het ECD bent 

geregistreerd. 

- Logeren of op bezoek gaan is mogelijk wanneer uw kind/verwant klachtenvrij is. Dat 

betekent dat hij/zij geen last heeft van hoesten, verkoudheid, kortademigheid, koorts of 

andere symptomen die kunnen wijzen op een Covid-19 besmetting. 

- Logeren of op bezoek gaan is niet mogelijk wanneer een andere cliënt van de woning of 

woonvorm besmet is met Covid-19 of daaraan gerelateerde klachten heeft.   

- Logeren of op bezoek gaan is niet mogelijk als een lid van uw gezin of huishouden 

besmet is met Covid-19 of daaraan gerelateerde klachten heeft. 

- Logeren vindt per logeermoment plaats op één adres. Dat adres mag verschillen. Zo 

maken we het mogelijk om bijvoorbeeld samen naar een vakantieadres* te gaan. Voor 

cliënten die in instellingen wonen, geeft de overheid het advies om de vakantie vooral in 

Nederland te laten plaatsvinden omdat voor vakanties in het buitenland code geel is 

afgegeven.  

*Indien een cliënt een vakantiereis heeft geboekt bij een reisorganisatie, voer dan het 

gesprek met de cliënt en evt. de vaste contactpersonen om een risico-inschatting te 

maken voor deze reis. Dan kan de cliënt in samenspraak de beslissing nemen om 

wel/niet op reis te gaan.  

- U maakt vooraf afspraken over het logeren of op bezoek gaan met de begeleiding. De 

afspraken worden vastgelegd in het ECD. 

- De begeleiding bespreekt met u vooraf de volgende dingen:  

1. het toepassen van de hygiëne maatregelen van het RIVM tijdens het logeren of 

het bezoek; 

2. tijdens het bezoek of logeren geen fysiek contact te hebben tenzij dit nodig is 

voor de verzorging; 
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3. tijdens het logeren of op bezoek gaan voorzichtig te zijn met het ontvangen van 

bezoek. Wij doen daarbij een dringend beroep op u om in principe geen andere 

mensen te ontvangen; 

4. buitenshuis voorzichtig te zijn in het contact met anderen en drukke plekken te 

vermijden; 

5. dat uw kind/verwant voor zijn terugkomst zorgvuldig de algemene hygiëne 

maatregelen toepast; 

6. uw kind/verwant kan door de vaste contactpersonen worden opgehaald of indien 

dat niet mogelijk is anders door één persoon. Indien uw kind/verwant 

gebruikmaakt van een vervoersbedrijf, dan gelden de richtlijnen voor vervoer.  

- Wij stellen wij het op prijs als u uw kind/verwant bij de voordeur van de woning ophaalt. 

De woningen zijn immers gesloten.  

- Als uw kind/verwant weer teruggaat naar SWZ, vragen we hem/haar de hygiëne 

maatregelen toe te passen (zoals handen wassen).  

- U belt met de begeleiding - als dit gebruikelijk is -  voordat u uw kind/verwant weer 

terugbrengt om de terugkeer goed af te stemmen. 

 

 

Wat te doen bij ziekte tijdens het logeren of het bezoek bij u thuis? 

Krijgt uw kind/verwant tijdens het verblijf klachten of wordt deze ziek? Wordt u of een van 

de leden van het gezin/huishouden ziek? Dan vragen we u direct contact op te nemen met 

de begeleiding. Samen met u worden dan afspraken gemaakt hoe uw kind/verwant op een 

verantwoorde manier terug kan komen. 

 

 

Regels voor logeren bij SWZ 

 

- Logeren is mogelijk wanneer de logé klachtenvrij is. Dat betekent dat hij/zij geen last 

heeft van hoesten, verkoudheid, kortademigheid, koorts of andere symptomen die 

kunnen wijzen op een Covid-19 besmetting. 

- Logeren is niet mogelijk als een lid van uw gezin/huishouden besmet is met Covid-19 of 

daaraan gerelateerde klachten heeft. 

- Vaste logés die gewend waren om op Brink 19 van Zonhove te logeren, kunnen weer 

komen logeren. Echter, logeren op de woning is niet mogelijk als een cliënt van Brink 19 

besmet is met Covid-19 of daaraan gerelateerde klachten heeft.  

- Voor logeren in het logeerhuis (locatie Zonhove) geldt dat het mogelijk is dat afspraken 

over frequentie en duur aangepast moeten worden. Mocht er op locatie Zonhove een 

uitbraak zijn van Covid-19 waardoor het logeerhuis weer gebruikt gaat worden als 

Cohortafdeling, dan moeten we het logeren in het logeerhuis weer (tijdelijk) stopzetten. 

Daardoor kan het mogelijk zijn dat een geplande logeerafspraak op het laatste moment 

toch helaas afgezegd moet worden.  

- De logé en eventueel zijn ouders/wettelijk vertegenwoordiger maken vooraf met de 

begeleiding afspraken over het logeren. De afspraken worden vastgelegd in het ECD. 
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- De logé wordt verwelkomd aan de voordeur. Het is belangrijk dat de logé dan echt 

klachtenvrij is. De medewerker zal hiernaar vragen als een laatste check. 

- De logé wordt bij binnenkomst gevraagd de handen te wassen en de eventuele 

hulpmiddelen worden schoongemaakt. 

- De logé houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot cliënten en medewerkers (dit geldt 

niet voor kinderen t/m 18 jaar). Het bezoeken van andere cliënten in hun appartement of 

bezoek aan andere units is niet mogelijk. 

- De logé gebruikt het sanitair van de logeerkamer. In het logeerhuis wordt gebruik 

gemaakt van het algemeen sanitair. Dit wordt na (ieder) gebruik schoongemaakt.  

- Bij vertrek wordt de logé opgehaald aan de voordeur. 

 

We vragen u vriendelijk om bovengenoemde regels na te leven. Alleen samen krijgen we 

Corona onder controle. Wij hopen dat u geniet van de tijd die u samen heeft, ook al blijven 

de omstandigheden niet zoals we allemaal zouden wensen. 


