
Aanvulling op overeenkomst tot verblijf nav Corona maatregelen 

Bezoekersregeling: 

Voorafgaand aan een opname zal de coördinator de bezoekersregeling bespreken met gast en 

naasten.  

- Er zullen vaste bezoekmomenten worden afgesproken. Tijdens deze bezoekmomenten 

kunnen er maximaal 2 bezoekers tegelijk de gast bezoeken.  

Dit kunnen 2 bezoekers tegelijkertijd of afwisselend zijn.  

Er kan niet worden afgeweken van deze tijdstippen.  

- Bezoek zal zich van tevoren telefonisch aanmelden. 

- Bij verdenking van corona komt men niet op bezoek 

- Iedere bezoeker zal bij binnenkomst een mondkapje aangereikt krijgen en wordt verzocht de 

handen reinigen. Mondkapjes worden voorzien door het hospice. 

- Bezoekers zal worden verzocht een sneltest af te nemen en de uitslag gedurende ongeveer 

15 minuten af te wachten in een speciaal daartoe aangewezen ruimte. De sneltest wordt door 

het hospice voorzien. 

- Bezoekers vullen een formulier in in het kader van Bron en Contact Onderzoek bij eventuele 

uitbraak van corona in het hospice. Dit formulier ligt op de kamer van de gast. 

Bezoekers worden door de vrijwilliger begeleid naar de kamer van de gast, men bewaart altijd 

de 1,5 meter afstand. 

- Bezoek zal bij de gast op de kamer te blijven, tenzij anders is afgesproken met de 

coördinatoren. 

- Indien bezoek het pand wil verlaten zal men middels het alarm van de gast de vrijwilliger 

oproepen, deze zal de bezoeker naar buiten begeleiden 

- Bezoek kan gebruik maken van het toilet op de kamer van de gast. 

- Mocht een gast met bezoek naar de tuin willen dan kan dit na overleg met de vrijwilligers, 

deze zullen bezoek naar de tuin begeleiden en er voor zorgen dat er geen contacten met 

andere gasten en of naasten is. 

- Indien de situatie van de gast danig verslechtert of indien de situatie binnen het hospice er om 

vraagt zullen er nieuwe bezoekers afspraken gemaakt worden met de coördinatoren 

 
Beleid bij verdenking of positief geteste gasten in het hospice: 

• Bij ontwikkelen van Corona gerelateerde klachten tijdens opname wordt een sneltest bij de 
gast uitgevoerd. Klachten kunnen natuurlijk ook altijd ziekte gerelateerd zijn. 

• Indien gasten tijdens opname positief testen zal in samenwerking met de behandelend 
huisarts of de hospice arts overplaatsing van de gast naar een covid centrum in gang gezet 
worden 

• De gast zal per direct beschermd verpleegd worden, familie wordt ingelicht en er zal nog één 
naaste in volledige bescherming bij de gast op bezoek kunnen komen tot aan het moment van 
overplaatsing naar een covid centrum. 

• Bezoek volgt de instructies van het personeel bij gebruik  beschermende middelen en 
maatregelen strikt op 

• Er zullen geen vrijwilligers meer betrokken worden bij de zorg van de gast 

• Indien de sneltest negatieve uitslag geeft zal de eerstvolgende werkdag een PCR test worden 
uitgevoerd. Na negatieve PCR test uitslag zullen alle beschermende maatregelen worden 
opgeheven 

• Indien een gast in contact is geweest met een andere gast waarbij verdenking is 
geconstateerd zal ook bij deze gast een sneltest worden uitgevoerd en eventueel 
beschermende maatregelen genomen worden. Naasten worden direct op de hoogte gesteld. 

• Indien familie het niet eens is met de te nemen maatregelen zal worden verzocht de gast in 
eigen kring te verzorgen en zal het hospice, indien mogelijk, ondersteuning verlenen in het 
zoeken naar thuisverpleging en—verzorging 

• Indien de situatie daarom vraagt zullen de bezoekregelingen met de coördinatoren besproken 
worden 


