
Bezoekregeling voor cliënten woonlocaties ZDS  naar aanleiding 
van de maatregelen RIVM. 

Gezondheid staat voorop en wij dragen allemaal bij aan het voorkomen van de verspreiding van het 
virus. Deze richtlijnen staan niet ter discussie en moeten, hoe pijnlijk wellicht ook, direct worden 
opgevolgd, in het belang van de gezondheidssituatie in de regio. 

Wij handhaven de regels van het RIVM en de VGN. 

Hieronder vind je een opsomming van deze richtlijnen en wat we van onze cliënten en 
medewerkers verwachten. 

Voor onze geclusterde woonlocaties Lindeboom, Linden en Lindenlaan gelden de volgende 
maatregelen (overgenomen van het RIVM): 

Bezoek? NEE, tenzij…… 
- Alleen medewerkers van de locatie en cruciale (belangrijke) personen mogen naar binnen

of individueel met de cliënt buiten wandelen (met in achtneming van de algemene
maatregelen).

- Gezamenlijke ruimte (steunpunt) Lindenlaan en Leilinde wordt NIET bezocht door de
bezoeker en cliënten. Voor locaties Lindeboom en Linden geldt dat bezoekers niet in de
gezamenlijke ruimte komen, voor cliënten gelden andere richtlijnen.

- Gezamenlijke ruimte Linden en Lindeboom wordt door maximaal 3 cliënten tegelijk
bezocht.

- Cruciale personen zijn alleen mensen die nodig zijn voor de continuïteit van zorg
(medewerkers, behandelaar, huisarts ed.) of personen die nodig zijn voor het
psychisch/emotioneel welbevinden van de cliënt. Op de locatie is een lijst met namen van
cruciale personen per cliënt.

- Een cruciaal persoon MOET klachtenvrij zijn (dus NIET hoesten, keelpijn, verkouden zijn of
koorts hebben).

- 2 bezoekers cruciale (belangrijke) personen per dag voor maximaal 2 uur langskomen op
het appartement van de cliënt.

- Bezoeker wast zijn handen bij binnenkomst en bij vertrek.

- Bezoeker houdt zich aan de algemene richtlijnen: houdt 1.5 meter afstand, geen handen
schudden, knuffelen, zoenen of seks.

https://www.vgn.nl/system/files/2020-03/Bezoekregeling%20VGN.pdf


- Als familie of wettelijk vertegenwoordiger de cliënt van de woonlocatie wil ophalen voor
een bezoek en klachten krijgen (familie of cliënten) blijft de cliënt bij familie of wettelijk
vertegenwoordiger tot de client 24 uur klachtenvrij is.

- Het is niet wenselijk dat cliënten de woonlocatie verlaten.

Houdt de client zich niet aan de afspraken dan zijn we genoodzaakt maatregelen te treffen om de 
veiligheid van de bewoners en de medewerkers te kunnen waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
dat de client twee weken in thuisisolatie moet verblijven of binnen het netwerk moet verblijven. 

Voor jeugdigen binnen de geclusterde woonlocatie (fase 0) geldt bovenstaande bezoekregeling 
ook. 

Aanvulling bezoekregeling wonen 

Kinderen van cliënten van de woonlocaties: 

- Logeeropvang: Net als onze zorg wordt de logeeropvang als zorg gezien. Deze zorg moet
worden doorgezet zoals dit is afgesproken. Tenzij er corona gerelateerde klachten zijn of
de gezinsvoogd anders beslist.

- Kinderen van gescheiden ouders: als kinderen van gescheiden ouders een omgangsregeling
hebben, dan wordt deze gehandhaafd zoals is afgesproken. Tenzij er corona
gerelateerde klachten zijn of de gezinsvoogd anders beslist.

- Opvangmogelijkheden: voor woon cliënten met kinderen wordt door de teams volgende
week een inventarisatie gemaakt. Louise heeft de TC wonen hierover geïnformeerd. Het
betreft kinderen met problematiek of kinderen in een gezin met problematiek. Ter
ontlasting van het gezin of de kinderen kan er aanspraak gemaakt worden op opvang in de
buurt. Dit om extra spanningen en escalaties te voorkomen.


