"Blij maar waakzaam" - beperkt bezoek in 26
verpleeghuizen
Geplaatst op 11 mei 2020

Eerste stappen verruiming
bezoekregeling
Per 11 mei startte de eerste fase van de verruiming van de
bezoekregeling in verpleeghuizen. 26 verpleeghuizen
mochten voorzichtig starten met het toelaten van bezoek.
Daarvoor moet er per verpleeghuislocatie een plan zijn: een
bezoekregeling met bezoekersprotocol. De cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, artsen en
management moeten hiermee instemmen. Bij de verpleeghuizen die nu al mogen starten met het toelaten
van bezoek, wordt de situatie nauw gemonitord. De ervaringen van deze eerste 26 verpleeghuizen helpen
om te kijken wat er nodig en mogelijk is om na twee weken in meer verpleeghuizen bezoek toe te laten –
de tweede fase. Cliëntenraden kunnen vooruitlopend op de toekomstige verruiming van de
bezoekregeling, nu alvast intern het gesprek aangaan hoe dit bezoek eruit kan zien.

Bij verpleeghuis De Dormig wordt na 8 weken voor het eerst bezoek weer toegelaten, onder
strikte voorwaarden. Bekijk dit filmpje van ZO-NWS voor de eerste ervaringen:

26 verpleeghuizen gestart:
Dit zijn de locaties van de verpleeghuizen die sinds 11 mei voorzichtige stappen mogen zetten om bezoek
toe te laten:
Verpleeghuis Van Julsingha in Delfzijl, onderdeel van Noorderzorg (Groningen)
Sensire, De Lindenhof in Vorden (Achterhoek, Gelderland)
Zorgcentrum Lelypark in Wieringerwerf (Noord Holland Noord)
Zonnehuis De Luwte , regio Amsterdam-Amstelland (Noord Holland)
Verpleeghuis de Honinghoeve, zorggroep De Waalboog, in Nijmegen (Gelderland)
Locatie Walraven van zorgorganisatie Opella in Bennekom (Gelderland)
Viva! Zorggroep, locatie Sint Agnes in Haarlem (Noord Holland)
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Woonzorglocatie de Blinkert, Kennemerhart, in Haarlem. (Noord Holland)
Verpleeghuis De Dormig in Landgraaf (Limburg)
Hof te Berkel in Horst (Limburg)
Talma Hûs in Feanwalden (Friesland)
Hof van Smeden in Emmeloord, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Flevoland)
De Zilverlinde in Rotterdam, onderdeel van Humanitas (Zuid-Holland)
Verpleeghuis Topaz Lakenhof in Leiden (Zuid Holland)
De Saxenburgh, ouderenzorglocatie Marsch Kruserbrink in Hardenberg (Overijssel)
St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort, locatie Davidshof (Utrecht)
Zorggroep Noorderboog, locatie Reggersoord, Meppel (Drenthe)
Savant, Hof van Bethanië in Mierlo (Noord Brabant)
Zorggroep Tangenborgh, Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden (Drenthe)
De Oude Pastorie, Huizen (Gooi en Vechtstreek)
WoonZorgcentra Haaglanden, locatie Prinsenhof, Leidschendam (Zuid Holland)
Woonzorgcentrum Hagedonk, Thebe, in Prinsenbeek (Noord Brabant)
Verpleeghuis Evean Lishof in Oostzaan (Noord Holland)
Verpleeghuis Ter Reede, organisatie: Werkt voor Ouderen, Vlissingen (Zeeland)
Rivas-locatie Tiendwaert, Hardinxveld-Giessendam (Zuid Holland)
Brabantzorg, locatie De Ruwaard, Oss (Noord Brabant)

LOC en de bezoekregeling
Bij LOC zijn de afgelopen weken honderden signalen binnengekomen over het bezoekverbod in
verpleeghuizen. Cliëntenraden en mantelzorgers gaven aan dat het bezoekverbod tot schrijnende situaties
heeft geleid. En vroegen daarom mogelijkheden te creëren om weer op bezoek te kunnen in
verpleeghuizen. Andere cliëntenraden en mantelzorgers hebben juist gevraagd om het bezoekverbod te
handhaven vanwege het gevaar voor besmetting met corona.
LOC heeft daarom steeds gepleit voor maatwerk. Juist omdat er zulke grote verschillen zijn: ieder gebouw
is anders, de situatie rond de corona verschilt en de mensen hebben hun eigen gevoelens. Marthijn
Laterveer maakte onderdeel uit van de adviesgroep die de minister adviseerde rondom dit besluit:
bekijk het filmpje waarin Marthijn een toelichting geeft op de bezoekregeling en vertelt hoe het besluit tot
stand is gekomen.

Ruimte voor maatwerk
Binnen het landelijk kader met strenge voorwaarden is er ruimte is om per locatie, afdeling of zelfs
bewoner af te spreken hoe dit bezoek er precies uitziet. Hoewel voorlopig nog maximaal 1 vaste bezoeker
per bewoner wordt toegestaan, is er in ieder geval ruimte om af te spreken wanneer, hoe vaak en hoe lang
dit bezoek kan duren. LOC heeft aanhoudend gepleit voor maatwerk en is blij met deze eerste voorzichtige
stappen.
Verpleeghuizen kunnen nu alvast in gesprek gaan hoe de bezoekregeling en het bezoekersprotocol eruit
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zouden kunnen zien. Omdat de cliëntenraad moet instemmen met de plannen, is het belangrijk om vanaf
een vroeg stadium betrokken te zijn.

Meer weten?
Lees verder over de rol van de cliëntenraad bij lokale bezoekregeling verpleeghuis
Bekijk het filmpje waarin Marthijn Laterveer, coördinator LOC, een toelichting geeft op de
bezoekregeling
Ga direct naar de handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd die LOC samen met andere
partijen maakte
Meld je aan voor de online webinar op 26 mei over de bezoekregeling
De vraagbaak van LOC staat voor je klaar. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17. 00 uur
kun je bellen naar 030 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Coronavirus, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
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