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De afgelopen maanden hebben in het teken 

gestaan van het leren omgaan met diverse

beperkingen passend bij het coronavirus. 

Inmiddels weten we dat het virus nog lange tijd 

onder ons zal zijn. We moeten dus samen een 

manier zien te vinden waarop we aan de ene kant 

zo veel mogelijk kwaliteit van leven en werken 

bereiken en aan de andere kant verspreiding van 

het coronavirus zo veel als mogelijk voorkomen. 

Dat vraagt van iedereen voortdurend balanceren 

en zoeken naar mogelijkheden. Vanaf 16 maart tot 

nu stond de veiligheid en bescherming van de 

cliënten voorop. Daarbij was de grote consequentie 

dat de deuren van de verpleeghuizen dicht waren 

voor bezoek. Inmiddels zien we in Nederland een 

afname van de coronagerelateerde ziektegevallen 

en de sterfte in de gehele gezondheidszorg en de 

verspreiding lijken af te nemen. Dat betekent dat 

er weer vooruit gekeken kan en mag worden. 

Landelijk is bepaald dat vanaf 25 mei de 

verpleeghuizen, die goed voorbereid zijn om de 

richtlijnen te kunnen volgen, weer bezoek mogen 

gaan toestaan.

Het goede nieuws is dat er binnen de Archipel-

locaties al in een eerder stadium veel voorberei-

ding is gedaan. Er heeft onder meer nauw overleg 

plaatsgevonden met de cliëntenraad over de 

richtlijnen voor het bezoek. Dit betekent dat al 

vanaf 26 mei bezoek van harte welkom is, in ieder 

geval op de locaties waar geen besmettingen zijn 

en die voldoende zijn voorbereid. Voor de bewoners 

en u als familie/naaste zal het heel fijn zijn om 

elkaar weer te zien na zoveel weken. Het is 

ontzettend belangrijk dat we met elkaar de 

landelijke richtlijnen strikt volgen, dit om te 

voorkomen dat het coronavirus op een locatie 

binnenkomt en deze opnieuw gesloten moet 

worden. Daarom hebben we het over gecontroleerd 

bezoek waar voorwaarden aan verbonden zijn. 

Zo is de randvoorwaarde dat uw verwant zelf niet 

besmet is met het coronavirus en dat er op de 

afdeling waar hij/zij woont geen besmetting is. 

In de eerste weken na opening wordt bezoek 

beperkt tot één vaste bezoeker. 

Op aangeven van de locatie ontvangt de cliënt 

het bezoek op de kamer of in een algemene 

ruimte. Natuurlijk mag er een presentje worden 

meegenomen, maar geen etenswaren of drinken. 

Huisdieren zijn niet toegestaan om mee te nemen. 

Het naleven van de richtlijnen is belangrijk om 

bewoners en medewerkers te beschermen en te 

voorkomen dat zij ziek worden. Daarom doen we 

een dringend beroep op u, want alleen samen 

kunnen we het openstellen van onze locaties tot 

een succes maken. De deuren gaan gecontroleerd 

weer open en we vertrouwen erop dat u zich 

medeverantwoordelijk voelt om de richtlijnen 

goed op te volgen. Zo zorgen we er met elkaar 

voor dat er geen uitbraak van het virus volgt in 

de locatie én dat we de bezoekersregeling steeds 

verder kunnen versoepelen. 

Op de website van Archipel vindt u een evaluatie-

formulier met enkele vragen over uw bezoek. 

Als u op bezoek bent geweest, verzoeken wij u 

vriendelijk dat formulier in te vullen.
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De richtlijnen zijn voorlopig:  

U komt alleen als u geen 
klachten heeft die kunnen 

duiden op het coronavirus, dus 
u hoest/kucht niet, heeft geen 

luchtwegklachten of koorts. 
Anders blijft u thuis

Indien noodzakelijk krijgt 
u een mondkapje, dat doet 
u op volgens de aanwijzing 

van onze medewerkers

Houd 1,5 meter afstand

1,5 m

Handhygiëne direct 
vóór en ná  het bezoek

U volgt de aanwijzingen op 
van onze medewerkers

Per cliënt één 
vaste bezoeker

Met de locatie maakt u een 
afspraak voor de dag/tijd 

van het bezoek

U zorgt dat u zich 
kunt legitimeren



Versie 1.0

het gevoel van samen

Samen maken 
we er een mooi 
bezoek van
www.archipelzorggroep.nl/corona-virus


