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Bezoekersregeling Koperhorst: algemene voorwaarden  

 

Uitgangspunten van VWS waarop de bezoekersregeling gebaseerd 

is: 

 

Uitgangspunt 1:  

 Indien een bewoner zelf inzicht heeft wat het risico is op besmetting 

en welke consequenties besmetting met het coronavirus voor hem 

zou hebben, bepaalt de bewoner zelf of hij door bezoek te 

ontvangen het risico op besmetting aangaat.  

 

Uitgangspunt 2:  

 Een bewoner die niet zelf in staat is om te bepalen of hij bezoek wil 

ontvangen, dan kan de bewoner in de keuze bijgestaan worden door 

familie en de verzorgende van de afdeling.  

 

Uitgangspunt 3:  

 De bezoekers hebben inzicht in de risico’s en de getroffen 

maatregelen en beslissen zelf, in samenspraak met de bewoner of 

zorgprofessional, of ze komen.  

 Bezoekers hebben geen inspraak in de inhoud en vorm van het 

(bezoek)beleid van de Koperhorst.  

 De Koperhorst bespreekt deze regeling met de cliëntenraad en de 

ondernemingsraad.  

 

Uitgangspunt 4:  

 De keuze van de bezoeker om op bezoek te gaan bij een bewoner 

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

van een andere bewoner of van zorgprofessionals. Indien de 

bezoeker, of een huisgenoot van de bezoeker (lichte) klachten heeft, 

mag deze niet op bezoek komen.  

 

Uitgangspunt 5:  

 De afgesproken hygiëne protocollen van de Koperhorst dienen 

gevolgd te worden.  

 

Uitgangspunt 6:  

 Indien er toch een bewoner besmet is met COVID-19 wordt de 

afdeling waar de besmetting is gesloten voor bezoek.  

 

Uitgangspunt 7:  

 De richtlijnen van het RIVM en de overheid zijn altijd leidend. 



 

 

Voorwaarden gesteld door VWS en het RIVM  

 

Organisatie breed 

 De Koperhorst moet op 15 juni vrij zijn van besmettingen.  

 Heldere monitoring op mogelijke besmetting met COVID-19;  

 Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen;  

 Strikte naleving (hygiëne-) richtlijnen van het RIVM;  

 Voldoende testcapaciteit in de regio aanwezig;  

 Voldoende personeelsbezetting.  

 Medewerkers komen niet op het appartement van de bewoner als er 

bezoek is. 

 

Het bezoek:  

 Er mogen meerdere bezoekers komen per bewoner /per adres;  

 De bewoners in het verzorgingshuis/verpleeghuis kunnen 2 maal per 

week op afspraak op bezoek krijgen. 

 Er is een afspraken systeem waarin de dag en het tijdstip van 

bezoek wordt vastgelegd.  

 De bewoners uit de flats kunnen 2 maal per week bezoek krijgen, 

zonder afspraak 

 Het bezoek dient evenwichtig gespreid te worden over de dag en 

over de week;  

 Alle bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd of ze vrij te zijn van 

klachten die kunnen duiden op COVID-19 of andere 

verkoudheidsklachten. Zijn die er wel dan mogen ze niet binnen. 

 Alle bezoekers dienen zich te houden aan de Persoonlijke hygiëne 

maatregelen conform richtlijnen RIVm;  

 Bezoekers dragen binnen de Koperhorst in het 

verzorgingshuis/verpleeghuis gedeelte een mondkapje. 

 Het bezoek mag alleen in het appartement van de bewoner op 

bezoek. De algemene ruimten van de Koperhorst zijn niet 

toegankelijk.  

 Het is niet de bedoeling dat medewerkers aangesproken worden. Wij 

vragen u dat telefonisch te doen. 

 Bezoek vindt, zo veel als mogelijk plaats, op anderhalve meter 

afstand;  

 

 

 


