
Corona richtlijnen voor bezoekers

Bewoner is niet verdacht 
of positief getest 

Bewoner is in nauw contact geweest 
met een positief getest persoon 

Bewoner wordt verdacht van 
besmetting met het coronavirus 

Bewoner is positief getest op het 
coronavirus 

Afdeling waar bewoner woont is 
volledig in isolatie (cohortafdeling) 

Toelichting

*  De algemene regels zijn: maximaal 2 bezoekers per dag per bewoner/samenwonend echtpaar, 1,5 meter afstand houden onderling, hoesten en niezen in uw elleboog, regelmatig toepassen van handhygiëne. Uitzondering: wanneer uw naaste tweemaal gevaccineerd  
    is, mag u het mondneusmasker op de kamer af zetten en hoeft u de 1,5 meter niet in acht te houden.       
** Denk bij individuele activiteiten aan wandelen of een spelletje doen met één bewoner. 
*** Denk bij uitstapjes aan het bezoek van een bewoner aan een familielid of andere naaste of een bezoek aan de markt. 
**** Denk bij groepsactiviteiten aan helpen bij activiteiten die met meerdere bewoners plaatsvinden, zoals handwerken en serveren van maaltijden. 
***** Voor hospicezorg zijn aparte afspraken gemaakt. Informeer hierover bij onze medewerkers.

Ja, u mag op bezoek komen maar daarbij 
moet u wel rekening houden met de algemene 

regels*

Nee, u mag in principe niet op bezoek komen. 
In overleg met het behandelteam kunnen 

uitzonderingen worden gemaakt. Afhankelijk 
van of de cliënt gevaccineerd is, kan het aantal 

dagen quarantaine variëren. 

Nee, u mag niet op bezoek komen tot het 
moment dat de uitslag van de test bekend is 
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U draagt een niet-medisch mondneusmasker 
wat u zelf meeneemt 

Als u toestemming hebt gekregen om op 
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Ja, graag zelfs! We vragen u wel rekening te 
houden met de algemene regels* 

Als u toestemming hebt gekregen om op 
bezoek te komen, mag u binnen de afdeling 

een individuele activiteit doen met een 
bewoner 
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Ja, met inachtneming van de algemene regels* 
is dit gewoon mogelijk 
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deelnemen aan groepsactiviteiten 
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Ja, als bezoeker mag je bij activiteiten op een 
andere afdeling komen helpen indien je zelf 

niet in quarantaine hoeft 

Ja, maximaal 2 naasten mogen helpen bij de 
verhuizing 
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Mag ik op bezoek komen? 

Welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) 

moet ik dragen als ik op 
bezoek kom? 

Mag ik individuele activiteiten 
met een bewoner doen? ** 

Mag ik een uitstapje maken 
met een bewoner? *** 

Mag ik meedoen of helpen 
bij groepsactiviteiten met 
meerdere bewoners? **** 

Mijn dierbare gaat verhuizen 
naar een woonzorglocatie van 

BZ. Mag ik helpen? 

Met hoe veel mensen mag ik 
waken bij mijn naaste in de 
laatste levensfase? ***** 

Hoe veel naasten mogen 
helpen bij het verhuizen van 

de spullen na overlijden? 


