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Actuele maatregelen coronavirus 
Versie van 24 februari 2021 

 

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op 23 februari werd 

aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot tenminste 15 maart. Voor de 

bezoekregeling betekent dit dat het bezoekersaantal blijft bij 1 bezoeker per dag. Ook luidt 

nog steeds het dringende advies om niet vaker dan 1 keer per dag ergens op bezoek te 

gaan.  

 

 

Dit document bevat informatie over de wijze waarop Daelzicht omgaat met de bijzondere 

situatie rondom COVID-19.  

 

Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 

Op dinsdag 1 december ging de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie 

maanden in. Deze coronawet sluit goed aan op de bestaande afspraken die gelden binnen 

Daelzicht. Wij blijven dat monitoren. 

Regievoering teams  

Voor de regievoering bij de teams blijven we redeneren vanuit de mogelijkheden van de 

cliënt en de mogelijkheden die de woonlocatie biedt. Samen met u als 

cliëntvertegenwoordiger worden er gesprekken gevoerd over de persoonlijke situatie, 

mogelijkheden besproken en (nieuwe) plannen gemaakt. De uitwerking van deze plannen 

verloopt stapsgewijs. 

 

De volgende drie uitgangspunten zijn richtinggevend: 

1. Professionele ruimte. Teams krijgen en nemen de ruimte om de basisregels toe te passen 

in de context van de woonlocatie (maatwerk).  

2. Eigen verantwoordelijkheid. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 

van cliënt, verwant en medewerker in de naleving van de basisregels.  

3. Regiefunctie. De regiefunctie betekent inzicht en overzicht houden, dit blijven we doen door 

de gezondheidstoestand van zowel cliënten als medewerkers te monitoren. Door het naleven 

van de plannen die op locatieniveau zullen worden opgesteld, wordt getracht het virus zo veel 

mogelijk buiten de deur te houden. 

 

RIVM-basisregels  

We blijven het belang van de RIVM-basisregels benadrukken om besmettingen met COVID-

19 te voorkomen.   
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Dagbesteding 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus geven ons nu helaas geen ruimte om 

dagbesteding verder uit te breiden. De gezondheid en veiligheid van cliënten en 

medewerkers staat voorop. We willen hier dan ook zeer zorgvuldig mee omgaan. 

 

Wat betekent dit voor cliënten? 

De situatie blijft hetzelfde. De dagbesteding die we al bieden (aan interne en externe 

cliënten) blijven we continueren. Waar mogelijk, wordt maatwerk geboden om dagbesteding 

mogelijk te maken.  

 

Zodra veranderingen mogelijk/nodig zijn, informeren we u vanzelfsprekend hierover. We 

bedanken u voor uw begrip in deze bijzondere situatie. 

 

Gebruik van neus-mondkapjes 

Om de veiligheid en gezondheid van cliënten en medewerkers te waarborgen, geldt een 

mondkapjesplicht binnen Daelzicht: 

- Alle externe bezoekers dragen verplicht een neus-mondkapje. Deze regel geldt op 

alle Daelzicht-locaties. U dient zelf een mondkapje mee te nemen tijdens uw bezoek. 

- Alle medewerkers dragen verplicht een neus-mondkapje. Deze regel geldt op alle 

Daelzicht-locaties. 

Bezoekregeling 

U vindt de bezoekregeling in de bijlage. We vragen u hiermee rekening te houden wanneer u 
op bezoek wilt gaan. 
 

Contact  

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over persoonlijke omstandigheden of de situatie op een woon- 

of dagbestedingslocatie? Neem dan contact op met de coördinerend begeleider (van de 

betreffende locatie).   

 

Algemene informatie over het coronavirus 

Op de website van het RIVM (www.rivm.nl) staat een overzicht van de veelgestelde vragen 

en antwoorden over het coronavirus. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u voor algemene 

vragen contact opnemen met het gratis telefoonnummer van het RIVM: 0800 – 1351. Dit 

nummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur. 

  

http://www.rivm.nl/
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Bijlage: bezoekregeling Daelzicht 
 

 Ten aanzien van het bezoek gelden de landelijke basisregels voor iedereen. 

 Neus-mondkapjes zijn verplicht voor alle externe bezoekers. Bezoekers dienen zelf 

een neus-mondkapje mee te nemen. 

 Registreren van bezoek: 

o Voor locaties waar cliënten een eigen appartement bewonen geldt: voor 

de registratie van het bezoek ligt de regie bij de teams. Per locatie wordt 

bekeken welke mogelijkheden er zijn voor de bezoekafspraken. Dit kan 

bijvoorbeeld door het bezoekmoment van tevoren te plannen of door 

registratie bij de ingang/voordeur, waarbij bij binnenkomst/ter plekke een 

aanwezigheidsmelding wordt ingevuld (inclusief gezondheidscheck).  

o Voor alle overige locaties geldt: het bezoekmoment wordt van tevoren 

gepland. Bezoekers maken één dag van tevoren een afspraak bij de 

begeleiding. Begeleiding draagt zorg voor een bezoekplanning/logboek 

(verspreid over de dag). Voor het maken van een afspraak maakt begeleiding 

gebruik van de gezondheidscheck van het RIVM.  

 Indien bezoekers klachten (zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk 

ademen of koorts) hebben, dan komen ze niet en vragen ze eerst een test aan. Na 

een negatieve testuitslag kan men op bezoek komen. Na een positieve uitslag vindt 

geen bezoek/logeren/huisbezoek plaats tot het einde van de quarantaineperiode voor 

het hele huishouden van de besmette persoon. 

 Bezoeker gaat bij binnenkomst direct naar de woonruimte van de cliënt (en wast daar 

zijn handen indien mogelijk). 

 1,5 meter afstand wordt gehanteerd. Indien niet mogelijk: pas basis (hygiëne)regels 

toe en breng risico’s in kaart. 

 Een cliënt mag thuis maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Het team besluit per 

situatie wat in de praktijk mogelijk is. 

 Tijdelijke opschorting van de bezoekregeling is van kracht indien op de locatie 

COVID-19 wordt vastgesteld. Daelzicht kan de bezoekregeling ook tijdelijk 

opschorten indien een cliënt of medewerker klachten ontwikkelt en in afwachting is 

van een testresultaat. De leidinggevende stemt af met de arts over de noodzakelijke 

maatregelen in een dergelijke situatie. 

 

Aanvulling voor kwetsbare cliënten 
Voor de meest kwetsbare cliënten is er een aanvulling op de algemene voorwaarden 

bezoek: 

 De extra hygiënemaatregelen blijven voor de kwetsbare doelgroepen van kracht: 

indien nodig (bij aanraking) wordt na het bezoek het gezicht en de handen van de 

cliënt gewassen. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

