
Bezoekregeling 
 

      
 

Inleiding 
Inmiddels hebben wij ook binnen Villa Bernard COVID gehad en zijn wij erg blij te kunnen vertellen 
dat ieder dit heeft doorstaan en wij weer op positieve voet verder kunnen.  
 
Vanaf komend weekend 18-02-2022 worden de maatregels gelukkig weer versoepeld en kunnen wij 
met elkaar weer bouwen aan een gezonde samenleving ook omtrent jullie en onze bewoners. 
Daarom willen wij jullie opnieuw op de hoogte brengen van de afspraken omtrent COVID die wij met 
jullie willen afspreken. Wij hopen van harte deze maatregelen te kunnen blijven hanteren zolang dit 
toegelaten wordt. Hieronder kunt u lezen wat onze afspraken zijn en blijven voor de komende 
periode. Graag zullen wij deze afspraken in de toekomst willen blijven hanteren zodat wij hier 
overzichtelijk mee om kunnen gaan voor ons als zorgmedewerkers maar ook voor onze bewoners.  
 

 
 

Uitgangspunten van deze bezoekregeling  
• De bezoekregeling is gebaseerd op de Handreiking Bezoekregeling Verpleeghuizen, waarin de 

voorwaarden voor bezoek aan bewoners in woonzorginstellingen staan; 
• Het welzijn van onze bewoners staat voorop. De bezoekregeling is erop gericht om een goede 

balans te vinden tussen het welbevinden van de bewoner enerzijds, alsmede het 
minimaliseren van risico’s voor alle betrokkenen, waaronder (andere) bewoners, naasten en 
medewerkers; 
 

Algemene voorwaarden voor bezoek 
  

• De bewoner heeft zelfstandig de keuze gemaakt of hij/zij bezoek wil 
ontvangen. De bezoeker en zijn of haar huisgenoten zijn vrij van 
klachten die duiden op COVID-19. 

 

 
• Aanmelding telefonisch minimaal 1 dag van tevoren via de 

verzorging 0548-656312. Graag de naam doorgeven wie er komt. Dit 
vinden wij een prettige manier om standaard te blijven hanteren.  
 



 
 

 
 
 

• Het bezoek vindt plaats tijdens de bezoekuren;  
10.30 – 12.00, 15.00 -17.00 en 19.00 – 21.00  
 
 

• Binnenkomst bij de voordeur is verplicht en wordt vanaf nu als 
standaard gehanteerd, bezoekers komen niet meer door de 
personeelsingang. Handen kunnen ontsmet worden. De instructies 
van de medewerker worden opgevolgd. Koffie en thee mogen 
worden aangeboden.  

 
 

 • De bezoeker desinfecteert zijn of haar handen  
• De bezoeker hoeft binnenshuis geen mondkapje meer te dragen 
• De bezoeker mag in de tuinkamer komen om zijn of haar naaste te 

begroeten en/of op te halen maar er wordt in de tuinkamer geen 
koffie en thee meer gedronken. Dit gebeurt op de kamer van de 
bewoner, in de voorkamer of elders buitenshuis. Deze regels zouden 
wij vanaf nu als standaard willen gaan hanteren, om de tuinkamer 
als rust/leef plek te bewaren.  
 

 
 
 
 
 
 

 
• De bezoeker hoeft geen 1,5 meter afstand meer te houden tot 

andere personen maar houdt zich wel aan de hygiëne-eisen 
 
 

• Bij een (vermoedelijke) besmetting kan de bezoekregeling worden 
beperkt of opgeschort.  

 
 
Algemeen: 
Wij vertrouwen erop dat elke bezoeker zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en thuisblijft bij 
klachten. Bij klachten kunt u zich laten testen; bel naar 0800-1202.  
Bezoekers met klachten zoals hoesten, niezen of koorts kunnen wij niet toelaten.  
Bent u op reis geweest in een gebied met code oranje of rood, dan kunt u pas 14 dagen na 
terugkomst op bezoek komen.  
 
Bezoekers  

• Bezoekers komen voorlopig nog op vastgestelde tijden tussen: 10.30 - 12.00, 15.00 – 17.00 en 
19.00 - 21.00 uur. 

• Alle bezoekers komen via de voordeur aan de bel. 
• Aanmelden via 0548-656312 is verplicht dan weten wij wie bezoek krijgt en kunnen zorgen 

dat er voor ieder die wenst op bezoek te komen ruimte is.  
• U mag uw naaste met alle plezier komen ophalen voor een wandeling of een uitje, gelieve dit 

wel even te melden bij de verzorging.  
 
Ontvangst bezoekers en richtlijnen 

• Alle bezoekers worden geregistreerd, en er wordt gevraagd of zij vrij zijn van klachten. 
• Bezoekers desinfecteren hun handen 
• Bezoekers hoeven niet meer rechtstreeks naar de voorkamer maar hier zal wel de afspraak 

gepland worden zoals hierboven vermeld wordt.  



• Bezoekers hoeven geen 1,5 meter meer te hanteren.  
• Bezoek kan plaatsvinden in de voorkamer, kamer van bewoner of elders buitens huis. 
• Bij bezoek kan bezoeker gebruik maken van het personeelstoilet.  

 
  

 

• Als u vermoed dat de bewoner tijdens het wandelen of het uitje in 
aanraking is geweest met het virus, meld dit dan direct. Mogelijk is 
isolatie dan nodig om anderen te beschermen.  

  

Klachten over deze regeling 
Als u klachten heeft over deze regeling dan kunt u die toesturen aan info@villa-attent.nl  
Suggesties zijn natuurlijk ook welkom. 
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