
Bezoekregeling

Wat mag vanaf 5 juni?
•  Cliënten mogen bezoek ontvangen buiten de  

woning (wandelen, tuin, speciale bezoekruimte).
•  Cliënten mogen bezoek ontvangen van 2 (van de 

maximaal 4) vaste contactpersonen tegelijk.
•  Cliënten mogen meerdere keren per week bezoek 

ontvangen. Altijd op afspraak en maximaal 3 uur per 
bezoek.

•  Er worden speciale afspraken gemaakt over  
fysiek contact als het écht niet lukt om 1,5 meter 
afstand te houden.

•  Cliënten mogen op bezoek gaan (bij vaste  
contactpersonen). Altijd op afspraak en  
maximaal 3 uur per bezoek.
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Bezoek op maat
We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften 
van onze cliënten. Hun gezondheid staat samen met  
die van onze medewerkers voorop. We willen ook  
meebewegen met de samenleving en tegemoet  
komen aan de wensen van familie. 

Dat lukt het beste als we voor elke cliënt in de driehoek 
afspraken kunnen maken over bezoek. De manager,
coördinerend begeleider (en/of persoonlijk begeleider), 
gedragskundige en eventueel een arts maken altijd  
samen met cliënt en familie zorgvuldig de inschatting 
over wat nodig en mogelijk is. Dat gebeurt binnen de 
algemene kaders vanuit het RIVM  en hygiënemaat
regelen. 

Als we voor iedereen persoonlijke afspraken maken,  
ontstaan er verschillen tussen cliënten en woningen.  
Dat is soms lastig. We vragen cliënten, begeleiders  
en familie om vertrouwen te hebben in elkaar. We  
gebruiken allemaal ons gezonde verstand en nemen 
onze verantwoordelijkheid. Het gaat niet alleen om uw 
eigen gezondheid en die van uw zoon/dochter/familielid, 
maar om die van ons allemaal. Alleen als we rekening 
blijven houden met elkaar, lukt het om corona buiten de 
deur te houden.

per vrijdag 5 juni 2020
Het coronavirus heeft het dagelijks leven 
behoorlijk veranderd. In Nederland mag er 
weer steeds meer, maar we snappen dat het 
moeilijk blijft. Er zijn veel veranderingen. 
We hebben weinig tijd om te wennen.  
Maar samen houden we de moed erin! 

We kunnen niet zomaar terug naar hoe het 
altijd was. Het allerbelangrijkst is dat we 
het voor iedereen zo veilig mogelijk houden. 
Maar we proberen ook steeds te kijken naar 
wat wél kan en mag. Daar leren we een 
heleboel van. 

De volgende stap is een nieuwe bezoek
regeling. Vanaf vrijdag 5 juni verruimen we 
bij Cello onze bezoekregeling. Hieronder 
leest u welke afspraken we maken over be
zoek ontvangen en op bezoek gaan.



Extra regels op bezoek gaan
• Houd 1,5 meter afstand, tenzij…

   Voor cliënten bij wie dat niet lukt, worden in  
overleg met gedragskundige en/of arts afspraken 
op maatgemaakt. Denk aan: een snelle knuffel, 
hand vasthouden, de rolstoel duwen, duofietsen.

   In overleg met de arts worden waar nodig  
persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet.

•  Op bezoek gaan bij (maximaal 4) vaste contact
personen mag.
  Een bezoek duurt maximaal 3 uur.
  Eventueel samen met begeleider.
   Maak gebruik van vervoer vaste contactpersoon, 

begeleider of eigen vervoer.
• Het bezoek vindt plaats op één locatie. 

   Per bezoekmoment mag dat een andere locatie 
zijn. Het is niet toegestaan om in één bezoekmo
ment (van 3 uur) meerdere locaties te bezoeken.

•  Het bezoek mag binnen plaatsvinden, maar het liefst 
buiten.

•  Overleg met de begeleiding hoe vaak een cliënt op 
bezoek kan gaan. 

•  Eventueel aanvullende hygiënemaatregelen die  
voor de woning gelden worden nageleefd  
(douchen, kledingwissel). 

(Voorlopige) afspraken 
kortdurend logeren en vakanties
•  Geplande/geboekte vakanties in juni gaan (in 

overleg) door, met tenminste 3 dagen quarantaine bij 
terugkeer. 

•  Overige (nog te plannen) vakanties en kortdurend 
logeren (maximaal 2 nachten, bij vaste contact
personen) zijn in overleg weer mogelijk vanaf uiterlijk 
woensdag 1 juli*. 

*  Op dit moment weten we nog niet precies welke regels 
er vanaf (uiterlijk) 1 juli bij Cello gelden. Daarover wordt 
nog gepraat door het Kernteam en andere deskundigen. 
Zodra de regels voor logeren en vakantie vanaf  
(uiterlijk) 1 juli bekend zijn, informeren we u daarover.
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Deze bezoekregels gelden altijd
• U houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
•  U overlegt altijd van tevoren met de coördinerend 

begeleider, gedragskundige en manager over bezoek.
•  Als het nodig is om te praten over inschatting van de 

medische risico’s dan is er contact met een arts.
• Bezoek vindt alleen op afspraak plaats.
• Geen bezoek bij... 

   Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, en/of koorts 
(>38 graden) bij cliënt en/of bezoeker.

   Wanneer een woning in quarantaine is vanwege 
(vermoedelijke) corona besmetting.

• Iedereen houdt zich aan de hygiënemaatregelen:
• Regelmatig handen wassen en/of ontsmetten.
• Nies/hoest in de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geef geen hand.
•  Liever geen bezoek aan drukke plaatsen  

(winkels, park, terras etc.)

Extra regels bezoek ontvangen
• Houd 1,5 meter afstand, tenzij…

   Voor cliënten bij wie dat niet lukt, worden in overleg 
met gedragskundige en/of arts afspraken op maat 
gemaakt. Denk aan: een snelle knuffel, hand 
 vasthouden, de rolstoel duwen, duofietsen.

   In overleg met de arts worden waar nodig  
persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet.

• Het bezoek vindt buiten de woning plaats. 
   Bezoek in de (gemeenschappelijke) binnenruimtes 

is niet toegestaan. 
   Er kan gebruik gemaakt worden van de speciaal 

ingerichte bezoekruimtes op de terreinen.
•  Iedere cliënt mag (maximaal) 4 vaste contact

personen hebben. 
   Wie dit zijn, wordt per cliënt en in overleg met de 

familie bepaald. 
•  Maximaal 2 (van de 4) vaste contactpersonen mogen 

tegelijk op bezoek komen.
•  Overleg met de begeleiding hoe vaak er bezoek mag 

komen.
•  Een bezoek duurt maximaal 3 uur, maar korter mag 

ook.

Bezoekregeling

  Voor ouders   27 mei 2020


