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Bezoekregeling Beek en Bos 
Fase 3 
 
Opgesteld:   8 juni 2020 
Bijgewerkt:  7 augustus 2020 
Ingangsdatum: 7 augustus 2020 

 

Aanleiding  
Op 19 maart 2020 heeft Zorgcentrum Beek en Bos op advies van de GGD besloten om te sluiten voor 

bezoek. Vanaf 20 maart 2020 is dit ook een landelijke maatregel, bedoeld om kwetsbare bewoners 

en zorgprofessionals te beschermen tegen het coronavirus. Naarmate de maatregel langer duurt, 

groeit onder bewoners, mantelzorgers en medewerkers de behoefte aan versoepeling. Tegelijkertijd 

realiseert iedereen zich dat deze versoepeling risico’s met zich meebrengt. We zoeken naar de 

juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en 

anderzijds kwaliteit van leven en van zorg. 

 

Vanaf 25 mei 2020 mogen verpleeghuizen die voldoen aan alle eisen, bezoek toelaten volgens de 

geldende randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn stapsgewijs versoepeld. Vanaf 1 juli 

versoepelt Beek en Bos de bezoekregeling verder binnen de geldende richtlijnen. In deze 

Bezoekregeling ‘fase 3’, die met goedkeuring van de cliëntenraad en ondernemingsraad is 

opgesteld, is dit verder uitgewerkt. 

 

Een belangrijk uitgangspunt blijft dat de keuze van een bewoner (of naasten) om bezoek te 

ontvangen niet op een onredelijke wijze ten koste mag gaan van de veiligheid van een andere 

bewoner (die dit als onvrijwillig risico ervaart) of van de zorgprofessional. 

 

Voorwaarden 
De minister stelt een aantal voorwaarden aan de versoepeling van het bezoekverbod: 

o Geen COVID-19 besmettingen binnen de locatie. Zodra er sprake is van een uitbraak is er de 

mogelijkheid om de bezoekregeling tijdelijk stop te zetten. Dit ter beoordeling aan de 

organisatie, met input van en afstemming met de cliëntenraad en ondernemingsraad. De 

afdeling mag weer bezoek ontvangen als deze 14 dagen klachtenvrij is. 

o Monitoring met betrekking tot besmetting met COVID-19. 

o Naleving van de gestelde regels en goed zicht op welbevinden. 

o Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. 

o Strikte naleving (hygiëne-) richtlijnen van het RIVM. 

o Voldoende testcapaciteit. 

o Voldoende personeelsbezetting. 
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Afspraken 
1. Eisen aan het bezoek 
o Bezoek is op werkdagen mogelijk tussen 08.30-21.30 uur en in 

het weekend tussen 09.00-21.00 uur. 

o De bezoeker kent de geldende maatregelen van het RIVM (zie 

het kader rechts) en houdt zich hieraan. 

o De bezoeker is op de hoogte van deze bezoekregeling van Beek 

en Bos en volgt instructies van medewerkers op. 

o De bezoeker houdt anderhalve meter afstand van de bewoner, 

medewerkers en andere aanwezigen. Er vindt dus geen fysiek 

contact plaats tussen bezoeker en bewoner. 

o De bezoeker kan op vrijwillige basis een mondkapje dragen. Dit 

wordt níet verstrekt door Beek en Bos. 

o De bezoeker komt alleen voor het bezoeken van de bewoner. 

Het bezoek kan geen gesprek aangaan met onze medewerkers.  Vragen aan de afdeling kunnen 

alleen telefonisch of per mail worden gesteld. 

o Het meebrengen van cadeaus inclusief voorverpakte levensmiddelen is toegestaan.  

o Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. 

o De bezoeker mag de was voor de bewoner meebrengen/ meenemen.  

 

Voor het bezoeken van bewoners in de stervensfase kunnen uitzonderingen worden gemaakt op 

bovenstaande eisen. 

 

2. Bezoekersprotocol  

o De bezoeker neemt ’s ochtends de eigen temperatuur 

op. Deze dient <38 ºC te zijn. 

o De bezoeker meldt zich, ook voor ‘buitenbezoek’, bij 

de receptie. 

o De bezoeker past handdesinfectie toe bij binnenkomst. 

o De bezoeker vult het registratieformulier in. 

o De bezoeker loopt van de ingang van Beek en Bos 

rechtstreeks naar het appartement van de te bezoeken 

bewoner, naar het restaurant, of naar buiten. 

o De lift mag gebruikt worden door 1 bezoeker tegelijk, 

tenzij de bezoekers uit hetzelfde huishouden komen. 

o Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamers. 

o Het restaurant is tussen 09.30-11.30 en van 14.30-20.30 uur open voor bezoekers.  

o Het aantal plaatsen in het restaurant en op het terras is beperkt. Hierbij geldt: vol = vol. 

o De bezoeker houdt 1,5m afstand van de zorgprofessional als er tijdens het bezoek zorg moet 

worden verleend en niet kan worden uitgesteld. 

o Er vindt geen fysiek contact plaats tussen bewoner en bezoeker. Er wordt zoveel mogelijk een 

afstand van 1,5m in acht genomen. 

o De bezoeker blijft op het appartement van de bewoner, in het restaurant, of buiten en verlaat 

Beek en Bos rechtstreeks na afloop van het bezoek. 

 

De bezoeker wordt entree 

geweigerd bij: 

o De afgelopen 14 dagen COVID-

19 of daaraan gerelateerde 

klachten en/of koorts van 

bezoeker of huisgenoot; 

o Bij twijfel, besloten door Beek 

en Bos. 

o Wanneer een bezoeker zich 

niet aan de afspraken houdt. 
 

Geldende maatregelen 

van het RIVM 

•    Was vaak uw handen. 

•    Hoest en nies in de     

      binnenkant van uw   

      elleboog. 

•    Gebruik papieren  

      zakdoekjes om uw  

      neus te snuiten en  

      gooi deze daarna weg. 

•    Schud geen handen. 

•    Houd 1,5 meter  

      afstand (2 armlengtes)  

      van anderen. 
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3. Buitenbezoek 

Bewoners en bezoekers mogen samen naar buiten, zowel op het terrein van Beek en Bos als 

daarbuiten. Ook op dit ‘buitenbezoek’ zijn de voorwaarden en afspraken uit deze Bezoekregeling 

van toepassing. 

 

4. Het (tijdelijk) opschorten van de bezoekregeling 
Bij de volgende omstandigheden moet de bezoekregeling (tijdelijk) opgeschort worden: 

o Als een bewoner COVID-19 klachten ontwikkelt, wordt de bezoekregeling van de afdeling 

opgeschort, totdat de testuitslag bekend is. Als het een bewoner op de begane grond betreft, 

gebruiken bezoekers tijdelijk een ander ingang. 

o Bij een negatieve testuitslag: bezoekregeling kan hervat worden. 

o Bij een positieve testuitslag: bezoekregeling kan pas hervat worden, nadat de quarantaine is 

opgeheven (24 uur klachtenvrij).  

o Zodra er sprake is van een uitbraak (meerdere besmettingen) is er de mogelijkheid om de 

bezoekregeling tijdelijk stop te zetten. Dit ter beoordeling aan de organisatie, met input van en 

afstemming met de cliëntenraad en ondernemingsraad. De afdeling mag weer bezoek ontvangen 

als deze 14 dagen klachtenvrij is. 

 

 

 


