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Beste 1e contactpersonen,   

 

Eindelijk is er een verruiming van de bezoekregeling voor cliënten en u als verwanten mogelijk. 

Daar zijn we heel blij mee. Tegelijkertijd is het spannend, omdat we met soms kwetsbare 

cliënten te maken hebben. Het  risico van besmetting neemt toe naarmate we de maatregelen 

versoepelen. In deze brief willen we u graag informeren hoe de bezoekregeling bij Abrona 

eruit gaat zien. 

 

Wij volgen de adviezen van onze koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. 

De eerdere bezoekregeling ‘Nee, tenzij’ was ingegeven door de noodzaak om cliënten en 

medewerkers te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus 

te voorkomen. Nu het virus langer bij ons blijft, is het zwaar voor cliënten, hun naasten en 

zorgmedewerkers om dit langer vol te houden. Daarom gaat de gehandicaptenzorg nog meer 

toe naar het ‘nieuwe normaal’. Mocht het virus oplaaien, dan stellen we de maatregelen bij. 

 

Voorwaarden voor bezoek 

Cliënten mogen bezoek ontvangen onder de volgende (VGN) voorwaarden:  

• Bezoek is op afspraak. Zoek vooraf contact met de begeleiding over het tijdstip en of de 

afspraak door kan gaan (afhankelijk van de situatie op dat moment en in afstemming met 

de driehoek). 

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

of koorts) hebben, dan komen ze niet en melden ze zich eerst bij de GGD voor een test. 

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. 

• Bezoekers houden zich aan de hygiëneregels: handen wassen en 1,5 meter afstand voor 

de cliënten waarbij dat mogelijk is. 
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• Bezoek vindt plaats zoveel mogelijk buiten, of in ieder geval niet in de door cliënten 

gedeelde huiskamer of ontmoetingsruimte. 

• Wanneer het bezoek en cliënt gaan wandelen (met 1,5 meter afstand), vermijd dan 

drukte. 

• Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere 

gemeenschappelijke ruimtes. 

• Het bezoek vermijdt het contact met andere cliënten. 

• Na 1 juli kunnen weer afspraken worden gemaakt over uit logeren gaan. Logeren vindt 

bij voorkeur plaats bij de mensen die ook op bezoek komen. Op die manier wordt het 

aantal wisselende contacten beperkt. Stap voor stap vindt overleg plaats met cliënt en 

betrokkenen over wat er nog meer kan. 

• Tijdens het logeren wordt het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) 

beperkt.  

 

Bezoekregeling op maat  

De afspraken en invulling van de bezoekregeling is maatwerk en wordt per locatie gemaakt. 

Het team beoordeelt de mogelijkheden voor bezoek op het appartement van de client, buiten 

het gebouw dan wel buiten de zorgafdeling/gemeenschappelijke ruimtes. Het team kijkt wat 

voor bezoek geregeld moet worden. De PB/PO stemt voor iedere client samen met de arts of 

gedragskundige op maat af welke bezoekregeling mogelijk is en bespreekt deze met de eerste 

contactpersoon. 

We vragen uw begrip dat dit even tijd kost van het team en de PB/PO. Wacht indien mogelijk 

even tot hij/zij contact met u opneemt hierover. Uiterlijk 15 juni heeft iedere client een 

aangepaste bezoekregeling. 

De bezoekregeling wordt steeds bijgesteld op basis van landelijk beleid. Ook kijken we naar 

de situatie op de locatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer er een besmetting met 

coronavirus op de locatie is vastgesteld, alle bezoekafspraken worden opgeschort tot de locatie 

weer corona vrij is verklaard.   

Houd u er ook rekening mee dat er op de locaties een planning voor bezoek moet worden 

gemaakt om te veel bezoekersverkeer tegelijkertijd rond of op een locatie te voorkomen. 

Daarom zal mogelijk beroep worden gedaan op uw flexibiliteit om de planning van bezoek 

voor alle cliënten mogelijk te maken.  

 

Dagbesteding 

Dagbesteding in de eigen woning 

Cliënten hebben sinds de start van de corona-periode dagbesteding op de eigen locatie. Wij 

zien dat sommige cliënten dat ook heel fijn vinden.  

 

Externe dagbesteding 

VGN heeft aangegeven dat ook de externe dagbesteding voorzichtig opgestart zou kunnen 

gaan worden. De VGN ontwikkelt daar een protocol voor. Op basis hiervan gaan we  binnen 

Abrona kijken hoe we veilig en verantwoord weer dagbesteding buiten de woonlocaties kunnen 

organiseren. Dit vraagt veel voorbereiding en zal ook per persoon en locatie maatwerk zijn. 

Wanneer het zover is dat een dagbestedingslocatie kan herstarten, dan wordt u door de 

persoonlijk begeleider van de betreffende locatie verder over geïnformeerd.  

Een belangrijk risicopunt is het vervoer. Ook hiervoor komt een handreiking van de branche 

organisatie. Ook deze informatie zullen we meenemen in de uitwerking van ieders individuele 

mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alle verdere informatie publiceren we via de website. We vragen u de berichtgeving over de 

coronamaatregelen hier (https://www.abrona.nl/nl/coronavirus/nieuwsoverzicht) te volgen. 

Heeft u vragen over de directe zorg van uw verwant, dan kunt u deze stellen aan de persoonlijk 

begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de 

werkgroep Infectiepreventie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Namens crisisteam Abrona en werkgroep Infectiepreventie Corona 

Toke Piket, 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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