
Vragen & Antwoorden Leppehiem (23 juni 2020) 

1. Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te  
     beperken?  

 Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare 
mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. 

 Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken 
van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare 
personen. 

 Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland. 
 De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds 

groter. Op sommige plekken – zoals in Noord-Brabant en Limburg - is dit al 
gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een 
beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend 
aantal besmettingen in te dammen. 

 Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de 
bewoners te verzorgen. 

 Dit alles om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed 
mogelijk te beschermen. 

2. Wie heeft het besluit genomen? 

 Het besluit om verpleeghuizen beperkt onder voorwaarden open te stellen is 
genomen door het kabinet. 

 Zij doen dit op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg 
met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is 
ook overleg met de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC 
Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland). 

 Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Juist 
in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben. 

3. Kunnen nieuwe bewoners nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in  
     tijdelijke opname? 

 Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. 
Als er plek is kunnen nieuwe bewoners in principe in verpleeghuizen terecht.   

 Er wordt altijd per bewoner gekeken wat in de betreffende situatie de beste 
oplossing is. Soms kan het beter zijn om een bewoner (nog) niet op te nemen.   

 Er wordt ook gekeken of de bewoner niet besmet is, of er voldoende personeel 
beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al 
besmet zijn.   

 In Friesland heeft Anna Schotanus in Heerenveen een locatie geopend voor 
corona-patiënten.  

 

 



4. Hoe word ik geïnformeerd over wat de genomen maatregelen voor mij  
     betekenen? 

 Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die 
vanwege de corona maatregelen anders gaan. Leppehiem informeert de bewoner 
en diens eerst contactverzorgende hierover via de website en een brief. 

5. Mag een bewoner naar buiten? 

 Het is momenteel mogelijk om een bewoner naar buiten gaat. Denk aan een 
ommetje, naar de winkel gaan,  op bezoek gaan en vakantie. Elke beweging van 
bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en de voorwaarden die 
het RIVM stelt worden dan ook nageleefd door de bewoner en bezoek., te weten: 
handen regelmatig wassen, hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog, 
gebruik papieren zakdoekjes, geen handen schudden, geen verkoudheidsklachten 
of koorts, houd 1,5m afstand . 

6. Bezoeken van Leppehiem? 

 Dit kan. Voor de actuele stand van zaken ga naar de website:  
https://leppehiem.nl/bezoek/ 

7. Wat doen we met de was? 

Vanaf 6 juli zijn de reguliere afspraken van toepassing 

8. Hoe gaat het met de boodschappen?  

Vanaf 6 juli  kunnen de boodschappen gedaan worden zoals men gewend was. 

9. Kan ik post, bloemen of andere spullen meenemen voor mijn naaste 
als ik hem/haar bezoek in het verpleeghuis? 

 Ja, het meebrengen van post of cadeaus/presentjes is toegestaan. 
 Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. 

10. Mag mijn men op dit moment verhuizen naar een verpleeghuis? 

 Ja. Mensen die een plek in het verpleeghuis nodig hebben kunnen verhuizen als 
er een passende plek vrij is. 

 Ook bij de verhuizing moet de het aantal familie/naasten dat mee naar binnen 
gaat tot een minimum beperkt worden (maximaal 2 personen; voldoen aan de 
hygiënevoorschriften (handen regelmatig wassen, hoesten en niesen in de 
binnenkant van de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, geen handen 
schudden, geen verkoudheidsklachten of koorts, houd 1,5m afstand) en niet in 
het buitenland geweest). 

 De familie en de zorgorganisatie kunnen gezamenlijk afspraken maken over hoe 
dit georganiseerd kan worden. 

https://leppehiem.nl/bezoek/


11. Mensen in de palliatieve fase (die stervende  
        zijn)? 

 Mensen die in de terminale fase zijn kunnen bezoek ontvangen. Hiervoor worden 
maatwerkafspraken gemaakt. 

 Bij Leppehiem kunt u maatwerkafspraken maken met de verpleegkundige.  
 Betreft het een COVID-19 besmette bewoner, dan wordt het behandeladvies van 

Verenso gevolgd. 

 

 

 

 


