
 

 

 

Verantwoord op bezoek in Corona-tijd 
 

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. Daarom zijn wij blij dat bezoek 
langzaamaan weer mogelijk wordt. Daarin zijn wij behoedzaam. Brabant was immers 
maandenlang een besmettingshaard. Bovendien ondersteunen wij veel extra kwetsbare 
cliënten. Voor hen brengt bezoek bijzondere risico’s met zich mee. Mede op advies van de 
overheid en de VGN zoeken wij met deze bezoekregeling 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. Dat wil zeggen dat het vermijden 
van risico’s op medische gronden niet in alle gevallen zonder meer de voorkeur verdient. We 
baseren deze tekst op richtlijnen van de overheid, het RIVM, RON(A)Z, en de VGN. Ze wordt 
uiterlijk 15 juni 2020 van kracht en is een eerste behoedzame stap op weg naar ruimhartiger 
herstel van het contact waaraan wij vanuit onze visie zo graag ruimte bieden. We 
vertrouwen erop dat u deze regeling respecteert in het belang van cliënten en medewerkers. 
En dat u SWZ in staat stelt om samen met u ervoor te zorgen dat het aantal bezoekers op 
locatie verantwoord blijft. Dan hopen we deze bezoekregeling de komende tijd verder te 
kunnen versoepelen.  

 

Maatwerk 

 
Deze algemene regels gelden voor alle bezoekers. Maar geen cliënt is dezelfde. En locaties 
verschillen sterk van elkaar. Bovendien voorziet de regeling niet in bijzondere situaties. Die 
zijn er zeker. Daarom bieden wij de mogelijkheid om aanvullende afspraken op locatie te 
maken, zelfs per cliënt. Dat doet u in goed overleg met de begeleiding en de gedragskundige 
van het team. Daarin blijven de richtlijnen van het RIVM uitgangspunt. Het kan zijn dat u het 
in uw gesprek niet met elkaar eens wordt. Bijvoorbeeld omdat het verhoogd risico van één 
cliënt de andere cliënten op de woning meer bezoekbeperkingen oplegt dan voor hen nodig 
is. U kunt dan ondersteuning krijgen van deskundigen of – als dat niet voldoende is - 
onafhankelijke gespreksbegeleiding inschakelen om zo ieders belangen zorgvuldig te wegen 
en samen tot een goede beslissing te komen. Lukt dat nog niet, dan stelt de zorgdirecteur 
alsnog uit eigen beweging de grenzen van het contact vast. Dat past bij onze 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. De algemene bezoekregels gaan uiterlijk 15 
juni as in. Voor maatwerkafspraken mogen teams meer tijd nemen als zij die nodig hebben. 
Voorop staat immers dat dit zorgvuldig gebeurt. SWZ doet er alles aan om alle betrokkenen 
optimaal te informeren, zodat het gesprek ook met de juiste informatie op tafel kan worden 
gevoerd. 

 



 

 

 

Voorwaarden voor contact op locatie Zonhove en Heriklaan 

- Blijf thuis als u last heeft van hoesten, verkoudheid, kortademigheid, koorts of andere 
symptomen die kunnen wijzen op een Covid-19 besmetting. Blijf ook thuis als één van 
uw huisgenoten zulke klachten heeft. Laat u testen bij de GGD. Blijkt u niet besmet, dan 
bent u welkom. 

- Bezoek is niet mogelijk als iemand op de woning Covid-19 heeft of daarvan verdacht 
wordt. Dat is ook het geval wanneer er een uitbraak op de locatie is. 

- U mag maximaal 1 keer per week op bezoek komen met maximaal twee vaste personen. 
Wie dat zijn, bepalen cliënt, verwanten en begeleiding samen. U houdt tijdens uw 
bezoek 1,5 meter afstand, mits de situatie het absoluut noodzakelijk maakt om dichterbij 
te komen. Maar in principe vermijdt u fysiek contact. U verricht dus ook geen zorgende 
handelingen. 

- Cliënten kunnen andere cliënten op locatie bezoeken. Of dat mag, hangt af van het 
risicoprofiel van zowel de betrokken cliënten als de woningen. Begeleiding en 
gedragskundige toetsen die. Bovendien gelden ook hier de richtlijnen van het RIVM. 

- Begeleiding noteert in het persoonlijk plan wie vaste bezoekers zijn. Bent u één van de 
vaste bezoekers en krijgt u klachten, dan kan iemand anders uw bezoek overnemen. Die 
moet dan wel weer uit een ander huishouden komen. Ook zij worden in het dossier 
geregistreerd. 

- U bent maximaal 2 uur welkom. 
- U komt uitsluitend op afspraak. Die maakt u met de begeleiding. De afspraken worden 

vastgelegd in het persoonlijk plan. Dat is belangrijk, omdat begeleiding soms 
ondersteuning moet bieden en zo nodig in staat moet zijn om het bezoek te 
stroomlijnen, zodat niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. 

- Voor uw bezoek en na afloop ervan ontsmet u uw handen. Neem bij voorkeur zelf 
ontsmettingsgel mee. En hoest en nies tijdens uw bezoek in uw elleboog of in een 
papieren zakdoekje dat u meteen daarna weggooit. 

- Bij aankomst vraagt de begeleiding of u klachtenvrij bent en of u bereid bent 1,5 meter 
afstand te houden. Wij vertrouwen erop dat u eerlijk antwoordt. Bij een ‘nee’ van uw 
kant kan het bezoek niet doorgaan. Dat is ook het geval wanneer de begeleiding 
klachten bij u vermoedt. 

- Huisdieren meenemen mag niet. 
- U ontmoet degene die u bezoekt buiten. Vermijd daar drukte. Wij creëren op het terrein 

ontmoetingsruimten. Die bieden uitkomst bij slecht weer. U kunt daar maximaal een uur 
blijven. Zo kunnen meer mensen van die ontmoetingsruimte gebruik maken. De rest van 
uw bezoek kunt u naar eigen inzicht invullen, bijvoorbeeld door te wandelen, even op 
een terrasje te zitten, het dorp te bezoeken of samen naar de kapper te gaan. 

- U kunt gebruikmaken van de toiletten die wij op het terrein aanwijzen. 

 

Dank u wel dat u deze gedragsregels wilt naleven. Wij hopen dat u geniet van de tijd die u 
samen heeft, ook al blijven de omstandigheden niet zoals we allemaal zouden wensen. 

 


