
 

 
 
Voorwaarden bezoekmoment Leppehiem  
 
Voorafgaand aan het bezoek 

 Alleen bezoek wat via de aanmeldprocedure is aangemeld, is toegestaan; 
 Alleen de vaste bezoeker, wiens naam is opgenomen in het Leefzorgplan, 

kan gebruik maken van de bezoekregeling; 
 Wees u zich bewust van de mogelijke risico’s die een bezoek aan de locatie 

met zich mee kan brengen. Welke veiligheids- en hygiëne maatregelen we 

ook nemen, er zal altijd een risico op besmetting zijn. Aan de ene kant is 
er het risico om iemand (familie/partner, maar ook de andere bewoners of 

iemand in de eigen omgeving) te besmetten of zelf besmet te raken;  
 Blijft u thuis bij (milde) ziekteverschijnselen, passend bij corona, bij u zelf 

of uw huisgeno(o)t(en). Wanneer u en uw huisgenoten 48 uur klachtenvrij 

zijn, en het minstens zeven dagen na de eerste ziektesymptomen is, kunt 
u weer gebruik maken van het eerstvolgende bezoekmoment. U kunt dan 

één vervangende bezoeker uw bezoekmoment over laten nemen. Deze 
persoon dient wel uit een ander huishouden te komen. Deze vaste 
vervanger dient ook te voldoen aan de voorwaarden die opgenomen zijn in 

deze handreiking en ondertekent ook deze voorwaarden. Wilt u de 
gegevens van deze vervanger melden via bezoek@leppehiem.nl;  

 Voordat u op bezoek komt, heeft u de checklist ‘eigen gezondheid’ 
doorlopen en alle vragen met ‘nee’ kunnen beantwoorden (zie bijlage); 

 Voor elke bewoner kan elke week één keer de vaste bezoeker op bezoek 

komen. Per bezoeker is er maximaal één uur ingepland. Dit uur is inclusief 

de gezondheidscheck, het opmeten van de temperatuur, instructie en het 

bezoek zelf. Het is belangrijk dat u binnen het uur het gebouw ook weer 

verlaten heeft (via dezelfde ruimte als waar u binnen gekomen bent), 

zodat er niet te veel bezoekers tegelijkertijd in het gebouw zijn. Wilt u kort 

voor het afgesproken tijdstip komen, zodat u niet te lang hoeft te wachten 

voordat u naar binnen kunt; 

 Bij binnenkomst kunt u zich legitimeren, dus neemt uw legitimatie mee; 

 De bezoeker wordt entree geweigerd bij:  

- COVID-19 of daaraan gerelateerde klachten en/of koorts;  

- Bij twijfel wordt besloten door de verpleeghuislocatie. U kunt worden 

gevraagd om zich te laten testen op corona of om veertien dagen in 

quarantaine te gaan.  

 Een cadeautje meenemen mag. Houdt er rekening mee dat wij die wel 24 

uur in quarantaine houden, en u het dus niet zelf mee kunt nemen naar 

het appartement. Gelieve de was en boodschappen op de daarvoor 

bestemde tijdstippen te blijven brengen, dus niet tijdens het bezoek.  

 Er mogen geen huisdieren mee. 
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Tijdens het bezoek 

 
1. Temperatuur wordt gemeten 

U kunt alleen op bezoek als uw temperatuur lager is dan 38 graden.  
 

2. Doorloop de gezondheidscheck 

 Heeft u in de afgelopen 24 uur één of meerdere klachten ervaren als: 
hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, 

benauwdheidsklachten? 
 Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

 Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen 
vastgesteld (in een lab)? 

 Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in 
de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog 
klachten had? 

 Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?  

Indien een van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, kunt u niet 
op bezoek komen.  

 
3. Bewustzijn van risico’s  

Bent u zich er bewust van dat bezoek op de locatie altijd een risico met 

zich meebrengt. Er is bijvoorbeeld een kans dat iemand corona bij zich 
draagt, zonder dat er ziekteverschijnselen zijn. We bouwen de nodige 

voorzorgmaatregelen in om te voorkomen dat dit kan gebeuren, volgens 
de landelijke richtlijnen. 

  
4. Houden aan afspraken 
 Bij binnenkomst handhygiëne toepassen; 

 Het dragen van een mondkapje en handschoenen. Omdat u misschien wat 
minder herkenbaar bent met een mondkapje op, kan het meenemen van 

een foto van uzelf hierbij helpend zijn; 
 Indien er sprake is van dementie van bewoner, waardoor deze moeite kan 

hebben om de 1, 5 meter afstand te bewaren, heeft u de mogelijkheid om 

een veiligheidsschort te dragen.  
 U bent de vaste bezoeker zoals vermeld in het Leefzorgplan; 

 U schrijft zich maximaal 1 keer per week in; 
 U kunt zich legitimeren; 
 1,5 meter afstand houden van de bewoner en anderen die u tegenkomt; 

 Wilt u van de ingang rechtstreeks naar het appartement van de te 
bezoeken bewoner of de voor bezoek bestemde ruimte lopen. Wilt u op 

het appartement of in de bezoekersruimte blijven en na afloop van het 
bezoek rechtstreeks het gebouw verlaten; 

 Rechtstreeks naar het appartement gaan en het appartement verlaten via 

de deur waar u het gebouw binnen bent gekomen; 
 U heeft geen contact met anderen tijdens het bezoek. Indien u vragen 

heeft aan de zorgmedewerker, stelt u deze dan op een later moment via 
mail of telefonisch; 

 Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamer waar andere 

bewoners verblijven; 
 U verlaat binnen het uur de locatie. 



 

Wandeling  
We verwachten maandag 25 mei bij het inchecken van het bezoek te weten of 

het mogelijk is om tijdens het ingeplande bezoekmoment met de bewoner  een 
wandeling te maken. We voeren hierover momenteel het overleg met  de 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad, regie behandelaren en verpleegkundigen. 

Gezien het korte termijn van deze aanvulling op de bezoekregeling, kunnen we 
niet met zekerheid vaststellen dat we hierover een uitspraak kunnen doen op 25 

mei.  
De voorwaarden voor het wandelen zullen zijn:  
Na goedkeuring van bovengenoemde personen en organen is het mogelijk om 

een korte wandeling te maken in plaats van bezoek op het appartement of de 
voor bezoek bestemde ruimte. Dit kan alleen tijdens de duur van het bezoek uur. 

Naast dat dezelfde voorwaarde gelden als een bezoek op een appartement, zijn 
een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deze wandeling:  
•  De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoet aan de algemeen 

geldende randvoorwaarden voor bezoek; 
•  De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner houden gedurende 

deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot 
andere burgers; 

•  De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken geen 
drukke plekken. 
 

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u dat: 
- Uw temperatuur lager is dan 38 graden; 

- Alle vragen van de gezondheidscheck met ‘nee’ te kunnen beantwoorden; 
- Zich bewust te zijn van de risico’s van bezoek; 
- Zich te houden aan de genoemde afspraken. 

 
 

Naam:    ………………………           Handtekening:  
 
Datum: ………………………. 


