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Voor onze gasten, naasten, vrijwilligers en medewerkers willen wij vanaf 8 juni ons beleid en maatregelen in verband met het coronavirus stap voor stap versoepelen. 

Elke volgende stap wordt pas gezet als het coronavirus onder controle blijft in Nederland en in ons hospice. In de week voorafgaand aan de volgende stap beoordelen  

de coördinatoren hospicezorg en het MT of de stap definitief gezet kan worden. We werken in 4 stappen toe naar het beleid dat vanaf 1 september geldt en zolang de 

coronamaatregelen landelijk van kracht zijn.   

 

Uitgangspunten 

• Voor medisch advies en informatie is de website van het RIVM onze leidraad; https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden    

• Voor de geldige maatregelen van de overheid volgen we de website van de rijksoverheid; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19   

 
Doelen 

• Veilige zorgverlening aan onze gasten  

• Veilige werkomgeving voor onze medewerkers en vrijwilligers. 

 
Middelen en acties  

• Zorgen voor functionele  bewegingen en contacten in ons hospice 

• Hygiëne maatregelen  

✓ Zorg voor schone handen. 

- Handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek uit ons hospice 

- Was je handen regelmatig tijdens je dienst 

✓ Voorkom zoveel mogelijk dat je handen jouw gezicht raken.  

✓ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

✓ Gebruik papieren zakdoekjes. 

✓ Schudt geen handen. 

✓ Houdt minimaal 1 ½ meter afstand tot andere personen daar waar mogelijk. 

• Routekaart beleid inclusief toelichting voor onze gasten, naasten, medewerkers en vrijwilligers; zie volgende pagina’s.  

 

Disclaimer:  Bij een corona uitbraak in het hospice gaan wij terug naar het beleid wat wij op 17 maart hebben ingesteld. 

Routekaart beleid  
      coronavirus (COVID-19) 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Routekaart beleid gasten en naasten  
 

Gast en naasten  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

vanaf 8 juni 22 juni t/m 5 juli  6 juli t/m eind augustus    vanaf 1 september  

Basisbeleid Stap 1 uitbreiden met Stap 2 uitbreiden met Stap 3 uitbreiden met 

Aanmelding  Huisbezoek toekomstige gast door 

coördinator hospicezorg 

   

Verblijf Gast mag niet 

buiten het terrein van ons hospice 

komen 

Gast mag buiten het hospice 

met medewerker/vrijwilliger 

of bezoeker. Drukke plekken 

vermijden en 1½ meter 

afstand tijdens gehele 

wandeling 

Beoordelen gebruik 

ambulancewens  

 

Huiskamer en grote 

terras 

Gast mag met vrijwilliger of 

verzorgende/verpleegkundige  

in huiskamer en op grote terras. 

In totaal maximaal 5 personen 

   

Bezoek gast in  

stabiele situatie  

2 bezoekers 

1e graad bloedverwanten 

alleen op de kamer gast 

conform bezoekprotocol 

4 bezoekers  

naar keuze 

in 2 groepen per dag  

van maximaal 2 personen 

6 bezoekers  

naar keuze 

in 2 groepen per dag 

van maximaal 3 personen 

 

Bezoek gast in 

stervensfase en 

overlijden 

3 bezoekers 

1e graad bloedverwanten 

op kamer gast en familiekamer 

conform bezoekprotocol 

6 bezoekers  

naar keuze 

in 2 groepen per dag  

van maximaal 3 personen 

   

Zwaaimoment Voor maximaal 3 dierbaren van 

gast. Op afspraak mogelijk in 

overleg met verpleegkundige 
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Gast en naasten  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

 vanaf 8 juni 22 juni t/m 5 juli 6 juli t/m eind augustus vanaf 1 september 

 Basisbeleid Stap 1 uitbreiden met Stap 2 uitbreiden met Stap 3 uitbreiden met 

Geestelijk verzorger/ 

paramedische zorg etc.  

Op verzoek en op afspraak in 

overleg coördinator hospicezorg 

   

Kapper / pedicure etc.  Op verzoek en op afspraak in 

overleg coördinator 

hospicezorg 

  

Laatste zorg  Maximaal 2 personen  

1e graad bloedverwanten. In totaal 

maximaal 4 personen in de 

gastenkamer  

 Beoordelen of naaste mag 

helpen  

 

Opbaring Geen  Beoordelen of opbaring 

mogelijk is 

 

Uitgeleide 3 bezoekers  

1e graad bloedverwanten, 

medewerker en uitvaartverzorger 

 (maximaal 5 personen) 

   

Wees welkom   

 

Digitale rondleiding   

Herinneringsavond Geen   Op een ruimere locatie 

organiseren 

 

 

 

 


