Bezoekregeling en hervatting dagbesteding, handreiking voor verwanten.
Deze handreiking voor verwanten is gebaseerd op de routekaart van de overheid en de handreikingen van
de VGN.

Wat zegt de routekaart
De routekaart noemt een drietal data. 1 juni voor het hervatten van dagbesteding, 15 juni voor het weer
op bezoek kunnen gaan bij uw naaste, en 1 juli voor het weer thuis kunnen ontvangen van uw naaste. Dit
zijn data waarop een en ander uiterlijk weer mogelijk moet zijn. Als het eerder kan, moet het ook eerder
mogelijk gemaakt worden.

Wat betekent de handreiking voor u
-

-

-

-

-

Om het risico dat u uw naaste besmet, en daarmee ook een besmettingsrisico vormt voor diens
huisgenoten, spreekt het voor zich dat u zelf alle RIVM richtlijnen ten aanzien van hygiëne, afstand
houden en het zoveel mogelijk vermijden van drukke omgeving naleeft.
Ga niet op bezoek bij uw naaste als u zelf, of één van uw huisgenoten, ziekteverschijnselen heeft.
Laat u bij klachten eerst testen om vast te stellen of er wel of geen sprake is van Covid-19
Indien er de afgelopen 2 weken iemand met klachten bij u in huis was, of positief getest is op
besmetting, dan kan bezoek niet plaatsvinden maar moet het worden uitgesteld.
Als er in de woning van uw naaste besmetting is vastgesteld, zal op basis van overheidsrichtlijnen in
principe bezoek niet mogelijk zijn tot het weer veilig is. Overleg dan met de begeleiding welke
eventuele mogelijkheden voor contact met uw naaste er nog wel zijn.
Hanteer in het contact met uw naaste indien mogelijk een veilige afstand. Als dit niet kan, omdat
nabijheid nodig is in verband met verzorgende handelingen, of omdat uw naaste de nabijheid vanuit
emotionele redenen nodig heeft, is het houden van afstand niet noodzakelijk. Wel is het goed dat
het aantal mensen dat de nabijheid biedt beperkt wordt tot 1, max 2.
Als er geen ziekteverschijnselen zijn bij u of uw naaste, zijn beschermingsmiddelen of andere
bijzondere beschermingsmaatregelen niet nodig.
Als uw naaste bij u thuis is, moet hij/zij terug kunnen keren naar de woning als uw naaste geen
ziekteverschijnselen heeft. Als er ziekteverschijnselen zijn, vraagt u eerst bij de GGD om een test en
uw naaste blijft bij u thuis tot de uitslag bekend is en er geen besmetting blijkt te zijn. Als er in de
woning van uw naaste besmetting aanwezig is, is het uiteraard zeer raadzaam om te wachten met
terugkeer tot de besmetting weg is.
Als u met uw naaste naar buiten gaat is het belangrijk om drukke omgevingen te vermijden.
Als uw naaste een kwetsbare gezondheid heeft en bij u thuis is, is het verstandig om geen bezoekers
te ontvangen.
Als uw naaste een goede gezondheid heeft, kunt u zich baseren op de algemene RIVM richtlijnen en
aanwijzingen van de overheid. Indien uw naaste zich niet zelf kan houden aan deze richtlijnen,
begeleidt u hem/haar daar zo goed mogelijk bij.

Wat mag u van de zorgaanbieder verwachten
De bezoekregeling
-

-

Omdat de samenstelling van de woongroepen, en daarmee ook de Covid-19 gerelateerde risico’s per
woning sterk kunnen verschillen, moeten de afspraken ten aanzien van bezoek op woningniveau
worden afgesproken. De Raad van Bestuur/directie stelt hiervoor de algemene kaders vast.
De afspraken op woningniveau worden gemaakt in samenspraak met de betrokkenen: cliënten,
verwanten en begeleiders. Hoe dit overleg op groepsniveau plaats vindt zal ook per woning worden
geregeld. Bij het maken van deze afspraken is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed

-

-

rekening te houden met de belangen van bewoners met een kwetsbare gezondheid. De
zorgaanbieder neemt het initiatief om tot dit overleg te komen.
Binnen het kader van de afspraken die op woningniveau gemaakt worden, worden op individueel
niveau met cliënt/vertegenwoordiger en begeleiding de individuele afspraken gemaakt. U mag
verwachten dat het initiatief voor dit overleg door de begeleiding genomen wordt.
Als de zorgaanbieder het bezoek voor 15 juni, of het naar uw huis gaan voor 1 juli nog niet toestaat,
mag u verwachten dat kan worden uitgelegd welke goede redenen er zijn om zich aan deze uiterste
datum te houden.

De dagbesteding
-

-

De zorgaanbieder zal zijn uiterste best doen om de dagbesteding zo snel mogelijk weer op een goed
niveau te krijgen. Hierbij zullen lastige keuzen gemaakt moeten worden om besmettingsrisico zoveel
mogelijk te beperken. Deze keuzen hebben onder andere te maken met:
o Minder mensen in een activiteitenlokaal
o Minder ontmoetingen tussen bewoners van verschillende woningen tijdens de activiteiten in de
eigen activiteitendienst of bij externe aanbieders van dagbesteding
o Beperktere mogelijkheden mbt vervoer tussen woning en dagbesteding
Hierdoor zal het voorlangere tijd kunnen zijn dat uw naaste niet de meest gewenste, oorspronkelijk
dagbesteding weer kan hervatten. Als dat het geval is, zal de zorgaanbieder contact met u opnemen
om te bespreken wat voor de komende periode wel een goede vorm van dagbesteding kan zijn. De
afspraken hierover zullen in het zorg/ondersteuningsplan worden opgenomen.

Rechtspositie
Er zijn twee belangrijke wetten die ook gelden in deze tijden van corona
De Wet zorg en dwang (Wzd)
Zowel algemene maatregelen als individuele maatregelen die de vrijheid van cliënten inperken, die niet
gebaseerd zijn op de Wet publieke gezondheid, en waar de cliënt/vertegenwoordiger niet mee
instemmen vallen onder de bepalingen van de Wzd. Dat betekent dat daarvoor een specifiek stappenplan
gevolgd moet worden, en dat u een beroep kunt doen op de ondersteuning van een
clientvertrouwenspersoon in het kader van deze wet.
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz en Wmcz-2018)
Over besluiten die betrekking hebben op algemene maatregelen voor cliënten, heeft de cliëntenraad tot
1 juli een verzwaard adviesrecht, en per 1 juli in het kader van de Wmcz-2018, instemmingsrecht. Per 1
juli heeft u er bovendien recht op dat voor iedere afzonderlijk gebouw waar mensen langdurig zorg
ontvangen een cliëntenraad wordt ingesteld aan wie instemming over de algemene maatregelen
gevraagd dient te worden. Het is begrijpelijk dat, door alle aandacht die de afgelopen maanden naar de
corona problemen is gegaan, er nog niet overal lokale raden zijn. Maar het is alleszins redelijk om ten
minste te vragen om een voorlopige raad die snel kan worden ingesteld.
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
De overheid stelt eerdaags een noodwet vast op basis waarvan bijzondere maatregelen in het kader van
de corona-bestrijding genomen kunnen worden. Maatregelen die de overheid neemt op basis van deze
wet kunnen op onderdelen de werking van de Wzd en Wmcz tijdelijk inperken.
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