
Bezoek in 
huiskamer

Vrijwilligers

Het mondkapje opzetten Het mondkapje afzetten

Bezoek op  
eigen kamer  
cliënt/bewoner 

Bezoek in restaurant 
(als het restaurant 
geopend is)

Bezoek naar  
buiten met cliënt

Bezoek neemt cliënt mee 
naar huis om daar op  
bezoek te gaan

Instellen bezoek-
uur (vaste tijden 
waarop bezoek 
wordt ontvangen)

Cliënt gaat zelf  
naar buiten  
(zelfstandig)

Beperking van  
frequentie bezoek 
(niet vaker dan  
zoveel keer per  
dag/week bezoek)

Niet toegestaan

Toegestaan 
Eigen mondkapje verplicht. Bezoek volgens 
de richtlijnen van de overheid. 

Geen beperkingen 
Volg de richtlijnen van de overheid. 

Toegestaan
Bezoektijden worden vastgesteld in overleg 
met regionale cliëntenraad. 

Toegestaan

Toegestaan 
Eigen mondkapje verplicht. 
Bezoek is toegestaan. Het totale aantal  
is afhankelijk van de richtlijnen van de  
overheid. 

Toegestaan 
Volg de richtlijnen van de overheid.  
Bezoek geen drukke plekken. 

Toegestaan 
Eigen mondkapje verplicht. 

Toegestaan 
Volg de richtlijnen van de overheid.  
Blijf 1,5 meter afstand bewaren. 

Toegestaan
Op een afdeling in fase ‘Zorgelijk’ dragen de 
bezoekers een mondkapje van TMZ.
Bij bezoek aan bewoners/cliënten die positief 
getest zijn: mondkapje, jas en handschoenen 
van TMZ. 

Verplicht
Bezoek kan alleen komen op afspraak.  
Maximaal 1 keer per dag, maximaal 1 bezoeker. 
Bezoekduur is max 1,5 uur. 
Na het vaststellen van een eerste besmetting 
vraagt het inrichten van de afdeling veel tijd, 
daarom wordt in eerste 2 dagen na besmetting 
bij voorkeur geen bezoek ingepland. Er wordt 
afgesproken hoeveel bezoekers er tegelijkertijd 
op de afdeling mogen zijn. 

Verplicht
Bezoektijden worden vastgesteld in overleg 
met regionale cliëntenraad. Bezoektijden zijn 
nodig om ervoor te zorgen dat er  
voldoende personeel is om bezoek te  
instrueren en te helpen met beschermende 
kleding. 

Onder voorwaarden toegestaan
•  Alleen als er geen familie is die op bezoek 

kan komen (of als de familie hier zelf om 
verzoekt)

• Vrijwilliger doet dit vrijwillig
• Vaste vrijwilliger
•  Vrijwilliger draagt voorgeschreven persoon-

lijke beschermingsmiddelen, aangereikt 
door TMZ. 

Niet toegestaan
Bewoners/cliënten en bezoekers  van een 
afdeling in fase ‘Zorgelijk’ mogen het restau-
rant niet bezoeken.

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Toegestaan
Op een afdeling in fase ‘Ernstig’ dragen  
bezoekers een mondkapje van TMZ.
Bij bezoek aan bewoners/cliënten die positief 
getest zijn: mondkapje, jas en handschoenen 
van TMZ. 
Op een Cohort-afdeling zijn álle bewoners/
cliënten positief getest en dragen álle  
bezoekers: mondkapje, jas en handschoenen 
van TMZ.

Verplicht
Bezoek kan alleen komen op afspraak.  
Maximaal 1 keer per dag, maximaal 1 bezoeker. 
Bezoekduur is max 1,5 uur. 
Na het vaststellen van een eerste besmetting 
vraagt het inrichten van de afdeling veel tijd, 
daarom wordt in eerste 2 dagen na besmetting 
bij voorkeur geen bezoek ingepland. Er wordt 
afgesproken hoeveel bezoekers er tegelijkertijd 
op de afdeling mogen zijn. 

Verplicht
Bezoektijden worden vastgesteld in overleg 
met regionale cliëntenraad. Bezoektijden zijn 
nodig om ervoor te zorgen dat er  
voldoende personeel is om bezoek te  
instrueren en te helpen met beschermende 
kleding. 

Onder voorwaarden toegestaan
•  Alleen als er geen familie is die op bezoek 

kan komen
• Vrijwilliger doet dit vrijwillig
• Vaste vrijwilliger
•  Vrijwilliger draagt voorgeschreven persoon-

lijke beschermingsmiddelen, aangereikt 
door TMZ. 

Niet toegestaan
Bewoners/cliënten en bezoekers van een  
afdeling in fase ‘Ernstig’ mogen het restau-
rant niet bezoeken.
Zodra er meerdere afdelingen zijn met  
besmettingen, wordt het restaurant gesloten.

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan Niet toegestaan

Waakzaam

Geen besmetting op een afdeling

Ernstig 

2 of meer besmettingen op een afdeling

Zorgelijk

Eén besmetting op een afdeling 

Plaats het mondkapje op 
je gezicht (elastiekje om de 
oren of de touwtjes op het 

achterhoofd).

Zorg dat het mondkapje 
je mond, neus en 

kin bedekt.

Verwijder het mondkapje 
door deze aan de elastiekjes 

/ touwtjes vast te pakken. 
Raak de voorzijde van het 

mondkapje niet aan.

Druk het plastic / metalen 
brugje over je neus. Raak 

verder de voorkant van het 
mondkapje niet aan.

Was je handen 
grondig met 

water en zeep.

Wij vragen u een mondkapje te gebruiken. Spatschermen bieden onvoldoende bescherming. 

Was je handen 
grondig met 

water en zeep.

Gooi het mondkapje weg 
in de prullenbak.

triviummeulenbeltzorg.nl

bezoek
beleid


