Standpunt Ieder(in)/KansPlus bezoekregeling
Corona-maatregelen in de gehandicaptenzorg hebben een grote impact op de kwaliteit van leven
van mensen met een beperking. Ze tasten het gevoel van veiligheid en geborgenheid aan dat voor
velen erg belangrijk is en ze verstoren routines en dagbesteding waar cliënten bij gedijen.
De beperkende bezoekregeling komt bovenop de veranderde werkhouding van zorgverlening als
gevolg van het 1.5 meter beleid, wat op zich al voor veel mensen met een verstandelijke beperking
als onveilig en als een afwijzing ervaren kan worden.
De maatregelen zijn bedoeld om fysiek kwetsbare mensen extra bescherming te bieden, maar zijn
tevens van toepassing verklaard op mensen die fysiek niet kwetsbaarder zijn dan de gemiddelde
Nederlander. Een zorgvuldiger en rechtvaardiger belangenafweging is nodig, zeker naarmate de
noodsituatie een minder acuut en meer structureel karakter krijgt.
In de gehandicaptenzorgsector kan de huidige vernauwde beleidsfocus ernstige consequenties
hebben, zowel voor degenen die zorg en ondersteuning krijgen als voor hun verwanten en
begeleiders. Een groot deel van de bewoners lopen hetzelfde lichamelijke risico als de gemiddelde
Nederlander, echter een groter sociaal emotioneel risico.
In vergelijking met andere mensen is contact met familie en cruciale personen voor mensen met
een beperking in instellingen extra belangrijk, omdat:
de contacten met naaste verwanten in belangrijke mate bijdragen aan het welzijn van de
mensen en aan hun kwaliteit van leven;
zij weinig andere persoonlijke contacten hebben, waardoor die schaarse persoonlijke
contacten bijna per definitie cruciaal zijn;
de afgekondigde maatregelen hun bewegingsruimte en mogelijkheden meer inperken, zij
komen bijna niet meer buiten en digitaal contact werkt voor hen vaak niet;
voor mensen met een verstandelijke beperking de maatregelen minder goed begrepen
worden en dus ook minder zorgvuldig kunnen worden uitgevoerd.
Standpunt
De bezoekregeling binnen de gehandicaptenzorg wordt afgestemd op de risico’s die mensen met
een beperking lopen bij het ontvangen van bezoek onder vooraf afgesproken condities.
Wat betekent dit






Het uitgangspunt is dat bezoek voor iedereen mogelijk is, dus geen Nee, tenzij of
Nee mits beleid maar een Ja, tenzij beleid.
Per woongroep/locatie wordt een risico-inventarisatie gemaakt op basis van de
medische kwetsbaarheid van de bewoners. Deze is leidend voor het algemeen
bezoekbeleid op de woongroep.
Bezoek zal plaats vinden onder vooraf afgesproken condities.
De bewoners/naasten worden door de zorgaanbieder geïnformeerd over het
ontstane (mogelijk verschillend) bezoekbeleid.

Uitvoering
-

voor mensen die wonen in een woongroep:

Een bezoeker per bewoner, in de loop van de periode twee bezoekers per bewoner.

De RIVM richtlijnen worden in acht genomen:
Als je verkouden bent of koorts hebt, is bezoeken woongroep niet toegestaan
Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst en vertrek
1.5 mt afstand tot elkaar indien mogelijk

Om het onzichtbare besmettingsgevaar te minimaliseren krijgt iedere bezoeker een
mondkapje

Bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner, buiten op het terrein of in de
buurt etc. Niet in de gemeenschappelijke ruimten.

-

voor mensen die zelfstandig wonen of wonen in een appartementencomplex met zorg en/of
begeleiding die nu zelf vrij naar buiten kunnen, gelden reguliere regelingen voor de
samenleving:

De RIVM richtlijnen worden in acht genomen:
Als je verkouden bent of koorts hebt, is op bezoek gaan niet toegestaan
Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst en vertrek
Ontvang maximaal 3 bezoekers en houd 1,5 mt. afstand tot elkaar

Terugkeer naar de eigen woning
Een aantal bewoners zijn door ouders/naasten naar huis gehaald omdat de bezoekregeling ‘Nee,
tenzij… van kracht is. Bij een versoepeling van de bezoekregeling naar een ‘Ja, tenzij’ is er de
mogelijkheid voor de bewoners om terug te keren naar de woongroep/locatie.
De bewoner zal bij een wens voor terugkeer eerst getest worden op corona.

