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Corona - veelgestelde vragen voor familie en naasten 

26 juni 201 
 

Mondneusmaskerplicht vervalt grotendeels  
Het binnen dragen van een mondneusmasker is vanaf 26 juni alleen nog verplicht op plekken waar geen 

onderlinge afstand van 1,5 meter kan worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het 

openbaar vervoer, in de trein, bus en op luchthavens en in vliegtuigen. In de zorg is het dragen van een 

mondneusmasker niet meer verplicht voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Mijzo heeft deze stap 

voor medewerkers en vrijwilligers al eerder gezet.  

 

 

Bezoek 

 

Bezoek 

Vanaf 26 juni gelden er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen 

ontvangen of het aantal mensen met wie we buitenshuis afspreken. Ook cliënten van Mijzo mogen weer 

ontvangen wie ze willen zonder rekening te hoeven houden met een maximum aantal. Wel is het 

belangrijk dat bezoekers de onderlinge 1,5 meter afstand blijven houden tot personen die niet tot de 

eigen familie behoren. Hoeveel bezoekers een cliënt op het eigen appartement kan ontvangen, is 

uiteraard afhankelijk van de grootte van de eigen kamer of het appartement. Dit is voor iedere zorglocatie 

van Mijzo anders en hiermee maatwerk. 

 

Gebruik tuinen en terrassen 

De terrassen zijn open van 12:00 – 20:00 uur. Reserveren is verplicht. Dit kan ter plaatse. Er mogen 

maximaal 4 bezoekers aan een tafel zitten. Personen uit eenzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 

jaar mogen aan één tafel zitten. Cliënten worden beschouwd als personen uit eenzelfde huishouden. 

Daarbij geldt dat de regels, zoals afstand houden, ook in de tuin en op het terras gevolgd moeten worden. 

Krijgt een cliënt bezoek? Dan gaat het bezoek met de cliënt naar de kamer en blijft niet in de tuin.  

Huiskamers weer open 

Graag bieden we de cliënten en bezoekers weer de gelegenheid om samen in de huiskamer te verblijven 

en gezelligheid bij elkaar te zoeken. Daarom zijn ook de huiskamers weer open. We vragen het bezoek de 

richtlijnen van het RIVM op te volgen en 1,5 meter afstand te houden tot personen in de huiskamer die 

niet tot de eigen familie behoren. Corona heeft ons geleerd dat veel cliënten het prettig vinden dat het 

niet te druk is in de huiskamer en de hoeveelheid prikkels beperkt blijven. Dat draagt echt bij aan hun 

welzijn. Daarom laten we het graag aan de locaties over wat passende aantallen bezoekers zijn in de 

huiskamer voor de cliënten die daar verblijven. De afdelingen informeren zelf de cliënten en bezoekers 

hierover. Er kunnen dus verschillen per locatie bestaan. Een goed alternatief voor de huiskamer is, zeker 

in deze periode, samen op het terras of in het restaurant zitten of een wandeling maken. 
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Mogen familieleden tijdelijk een cliënt mee naar huis nemen?  

Het is mogelijk voor familie om een cliënt, ook die verzorging nodig heeft, mee naar huis te nemen. Dat 

kan een paar uur zijn, maar ook meerdere dagen zoals in het weekend. Ook het proefverlof voor cliënten 

die bij ons revalideren is toegestaan. Heeft u een vraag om uw naaste definitief mee naar huis te nemen? 

We vragen u om contact op te nemen met de manager van de locatie om de mogelijkheden te bespreken. 

Mag een cliënt naar een bijzondere gelegenheid, zoals een begrafenis? 

Ja, dat mag. De richtlijnen van het RIVM dienen hierbij in acht te worden genomen. 

Mogen bezoekers huisdieren meenemen als ze op bezoek komen bij een cliënt? 

Ja, huisdieren zijn toegestaan. 

Mag ik op bezoek komen als er sprake is van een verdenking of een besmetting van corona? 

Ons streven is om bij een verdenking of een besmetting sluiting van (delen van) de locaties zoveel 

mogelijk te voorkomen. Een lokaal team zal de situatie in kaart brengen en besluiten tot quarantaine- of 

isolatiemaatregelen waarbij wordt afgewogen wat nodig en verantwoord is om verdere verspreiding van 

het virus te voorkomen en gelijktijdig de impact voor bewoners en medewerkers tot een minimum te 

beperken. Als eer sprake is van een verdenking en/of een besmetting vragen we bezoek om goed af te 

wegen of het bezoek uit te stellen is totdat de maatregelen opgeheven kunnen worden. In sommige 

gevallen zal bezoek alleen toegestaan zijn, tenzij het van groot belang is voor de zorg of het welzijn van de 

cliënt. 

Mogen medewerkers bezoek een kopje koffie/thee aanbieden?  

Ja dit mag.  

 
Activiteiten en bijeenkomsten 

Mogen de ‘Train u fit’-lessen voor externe cliënten door blijven gaan? Geldt dat ook voor beweeglessen 

voor intramurale cliënten en dagbestedingsactiviteiten?  

Deze trainingen mogen weer plaatsvinden. Tijdens iedere activiteit is en blijft het belangrijk dat we 

voldoende afstand (1,5 meter) houden en de hygiënemaatregelen in acht nemen. 

Mogen de duofiets en de CRDL gebruikt worden?  

Het gebruik van de duofiets is weer mogelijk voor bewoners die graag samen met een medewerker, 

vrijwilliger of familielid een rondje willen fietsen. De CRDL mag ook gebruikt worden. Het verzoek is om de 

gebruikte materialen na gebruik goed schoon te maken. 

 

Behandeling en begeleiding 

Gaan de poliklinische behandelingen door? 

https://klantvoorop.drsn.nl/actueel-2/coronavirus#collapse5f8442dc6eebd10
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Voor cliënten die geen verkoudheidsklachten of koorts hebben, continueren we de poliklinische 

behandelingen.  

Mag een cliënt met een familielid mee naar het ziekenhuis voor een poliklinisch bezoek? 

Een cliënt kan samen met een familielid naar het ziekenhuis voor een poliklinisch bezoek. Het is belangrijk dat 

hierbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand. Graag bij terugkomst in de 

zorglocatie goed uw handen wassen en desinfecteren.   

 

Nieuwe cliënten 

 

Kan ik nog steeds verhuizen naar een locatie?  

Ja, in principe is verhuizen naar een Mijzo-locatie nog steeds mogelijk. Nieuwe cliënten worden kort voor de 

verhuizing of direct na de verhuizing getest. Als u meer wilt weten over het protocol kunt u terecht bij de 

teammanager. 

 

Hoeveel mensen mogen mij helpen bij mijn verhuizing naar Mijzo? 

Een cliënt mag meerdere naasten meenemen om het appartement of de kamer in te richten. De personen 

moeten klachtenvrij zijn (dus geen: koorts, verkoudheidsklachten).  

 

Kan ik een rondleiding krijgen op locatie?  

Huisbezoeken en rondleidingen kunnen uitgevoerd worden, uiteraard met in achtneming van de huidige 

richtlijnen en hygiëne maatregelen 

 

Hoe wordt een opname-/ontslaggesprek gevoerd? 

De opname- en ontslaggesprekken kunnen op de reguliere manier plaatsvinden. Vanzelfsprekend worden 

hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. In de ruimte waar het gesprek plaatsvindt moet het 

mogelijk zijn om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. 

 
 

Overlijden van een cliënt 

Als een cliënt overlijdt, mag familie dan zelf het appartement leeghalen?  

Als er geen sprake is van (een verdenking van) corona mag familie een appartement leegruimen binnen 

de wettelijke termijn van 7 dagen.  

Opbaren cliënt op kamer/appartement  
Overleden cliënten mogen opgebaard worden op hun eigen kamer/ appartement. Voor de bezoekregeling 

verwijzen wij naar de landelijke richtlijnen van het RIVM en de ruimte die het kamer/appartement biedt 

om bezoekers verantwoord te ontvangen (dit is maatwerk per locatie). Op het moment dat er sprake is 

van een overlijden ten gevolge van Covid-19, dient het Protocol Covid-19 gevolgd te worden. 

 

https://klantvoorop.drsn.nl/actueel-2/coronavirus#collapse5f8442dc6eebd11
https://klantvoorop.drsn.nl/actueel-2/coronavirus#collapse5f8442dc6eebd12
https://klantvoorop.drsn.nl/actueel-2/coronavirus#collapse5f8442dc6eebd8

