
     Made, 08 maart 2021 

 

1. Deze aanvullende aanvulling op de bezoekregeling vervangt alle eerdere 
uitgegeven bezoekregelingen van de Wijngaerd. De bezoekregeling van de 
Wijngaerd volgt de landelijke richtlijnen uit de “Handreiking bezoek en sociaal 

contact corona in verpleeghuizen”. De bezoekregeling is op 4 maart  
geaccordeerd door de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van de Wijngaerd. 

 
In deze aanvullende regeling staan de specifieke maatregelen voor toegang en 
bezoek aan onze verpleeghuisbewoners. Deze maatregelen worden ook per brief 

aan bewoners en contactpersonen bekend gesteld. 
 

2. Deze aanvullende maatregelen gaan in per 08 maart en zullen tenminste duren 
tot en met 15 maart 2021. Afhankelijk van de regeringsmaatregelen vanaf 15 
maart zal de regeling worden voortgezet of aangepast. 

 
3. Vanwege het feit dat alle bewoners van het verpleeghuis en het overgrote 

merendeel van het personeel gevaccineerd is, geldt vanaf 8 maart een hogere 
mate van weerstand tegen besmetting. Hierdoor is het mogelijk om de 
bezoekersregeling iets verder te versoepelen.  

 
a. Aantal bezoekers: Het aantal bezoekers wordt opgehoogd van twee naar 

drie vaste bezoekers. Gelijktijdig zijn maximaal twee vaste bezoekers per 
bewoner per bezoekblok toegestaan. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig 
op de woning aanwezig is wordt geregeld door het zorgteam. 

 
b. Plaats van het bezoek: Bezoek vindt plaats op het appartement, niet in 

de gezamenlijke huiskamer. Bezoek mag ook met de bewoner naar buiten 
voor een wandeling in de omgeving. Contact met derden moet zoveel 

mogelijk worden vermeden; het is daarom niet de bedoeling dat er een 
huisbezoek wordt afgelegd. Verblijf in andere ruimten binnen de Wijngaerd 
is niet toegestaan.  

 
c. Bezoekersregistratie: bezoekers vullen bij ieder bezoek een bezoekerslijst 

in bij het betreden van de woning. Hiermee verklaren zij gelijktijdig dat men 
vrij is van ziekteverschijnselen die aan corona gerelateerd zijn (hoesten, 
koorts).  

 
d. Bezoektijden: voor het ontlasten van de zorgmedewerkers tijdens 

zorgmomenten en etenstijden zijn er bezoekblokken ingesteld. Deze zijn 
dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur; van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 
tot 21.00 uur. Alle bezoekers moeten zich aanmelden door aan te bellen aan 

de voordeur van de woning; ook de eerste contactpersonen. 
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e.  Beschermende middelen: de verplichting voor uitvoeren van de 

hygiënemaatregelen (handen wassen en 1 ½ meter afstand) en het dragen 
van beschermende middelen blijft onverkort van kracht. Tijdens het bezoek 
geldt de 1 ½ meter regel en er wordt gebruik gemaakt van tenminste een 

mondmasker. In geval van verdenking of besmetting kan hiervan worden 
afgeweken en dienen de aanwijzingen van de verantwoordelijke 

zorgmedewerker voor het gebruik van beschermende middelen te worden 
opgevolgd. 

 

f. Babbelbox: de Babbelbox blijft beschikbaar voor bijzondere situaties op 
aanvraag. Dit kan van maandag t/m vrijdag tot 15.00 uur. Aanvraag via 

babbelbox@dewijngaerd.nl. U kunt zich op de dag van het bezoek melden 
bij de receptie. 

 

g.  Handhaving : deze bezoekregeling heeft een verplichtend karakter. Bij het 
bewust niet opvolgen kan dit leiden tot het inzetten van handhaving. 

 
h. Vragen: voor vragen over deze regeling kunt u terecht bij Peggy Fens, 

regieverpleegkundige (tel. 0162-241343 of 06-25431474) 
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