Bezoekregeling
In de persconferentie van afgelopen dinsdag (19 mei j.l.) heeft het kabinet laten weten
de bezoekregeling voor alle verpleeg- en verzorgingshuizen vanaf 25 mei a.s. te
verruimen onder voorwaarde dat de deelnemende instelling voldoet aan alle eisen uit de
handreiking die door veldpartijen is opgesteld (https://www.actiz.nl/stream/handreikingbezoekregeling-verpleeghuizen).
De handreiking voorziet in een weloverwogen aanpak, waarbij de risico’s op besmetting
en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk blijven. Veldpartijen vinden het
namelijk belangrijk om samen te zoeken naar de juiste balans tussen het voorkomen van
besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en kwaliteit
van leven van bewoners aan de andere kant.
Instellingen die vanaf 25 mei wensen deel te nemen aan de verruiming van de
bezoekregeling dienen zich hiertoe aan te melden bij de GGD, in het geval van het
Pennemes, de GGD Zaanstreek Waterland.
Ten aanzien van de verruiming van de bezoekregeling per 25 mei a.s. geldt dat er een
plan van aanpak moet worden opgesteld door de zorgorganisatie en goedgekeurd door
de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de Professionele Advies Raad (PAR) en de
verpleeghuisarts. Van deelnemende instellingen wordt daarnaast verwacht dat zij zich
committeren aan de registratie van met corona besmette cliënten in de elektronische
cliënten systemen (ECD). Op deze wijze is de overheid in staat om het aantal nieuwe
besmettingen onder bewoners regionaal en landelijk goed te monitoren.
In het plan van aanpak moet worden aangegeven hoe de organisatie invulling geeft aan
de procedure ten aanzien van het toelaten van bezoek. Deze procedure dient in elk geval
te bevatten;
 Uitvragen van de bezoeker op klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid,
koorts.
 Aanwezigheid Covid-19.
 Indien besmet geweest: hoeveel dagen de bezoeker geen klachten meer heeft.
 Het bij betreden van de instelling opnemen van de temperatuur.
 Wassen of desinfecteren van de handen.
 Directe route van de entree naar de bezoekruimte/kamer van de cliënt.
 Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de bezoeker bij
tenminste bewoners op de afdeling kleinschalig wonen.
 Er vindt geen, of zo min mogelijk fysiek contact plaats tussen de bezoeker en
bewoner en er wordt een afstand in acht genomen van tenminste anderhalve
meter.
 Afdoende kunnen uitvoeren en waarborgen van regie door de organisatie op
bovengenoemde maatregelen/het proces.
Het behoeft ons inziens geen uitleg dat deze maatregelen een grote belasting vormen
voor de organisatie van de zorg op de afdelingen.
Bovenstaande in ogenschouw nemend moeten wij helaas vaststellen dat wij de huidige
bezoekregeling bij Pennemes vanaf 25 mei aanstaande niet kunnen verruimen. Niet
eerder dan 2 juni a.s. kan hier mogelijk sprake van zijn. Het opstellen van een plan van
aanpak en het proces om tot een weloverwogen en gedragen plan te komen vraagt meer
tijd dan de enkele dagen die ons nog resten voor 25 mei. Via onze website zullen wij u
informeren over de bezoekregeling na 2 juni.

Samengevat: wij plaatsen zorgvuldigheid boven snelheid, in het belang van onze
bewoners, medewerkers en uiteindelijk ook u als familie van onze bewoners.
In de tussentijd gaan wij uiteraard door met het aanbieden van de aangepaste
bezoekfaciliteiten zoals deze eerder gecommuniceerd zijn.
Hoewel wij uw teleurstelling kunnen voorstellen, vertrouwen wij erop dat u begrip heeft
voor ons besluit.
Indien u vragen heeft over deze informatie kunt u contact opnemen via het emailadres
acutevragen@pennemes.nl.

