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Inleiding 
Sinds 20 maart 2020 zijn de verpleeghuizen in Nederland gesloten voor bezoek als gevolg van de 
overheidsmaatregelen in strijd tegen het COVID-19 virus. Hierdoor ontvangen bewoners van 
verpleeghuizen al geruime tijd geen bezoek. Ondanks alle inspanningen van de medewerkers van de 
verpleeghuizen is het gemis van contact met dierbare en naasten groot. Tijdens de persconferentie 
van 6 mei 2020 (en de kamerbrief van de minister)1 heeft minister de Jonge aangekondigd middels 
een proef te gaan bekijken of de verpleeghuizen voorzichtig aan weer open kunnen. Hiertoe is met 
verschillende organisaties, belangenbehartigers en experts overleg gepleegd. De eerste stap (fase 1) 
die is gekozen is het proberen open te stellen, onder strikte voorwaarden, van 1 locatie per GGD-
regio (25 regio’s). Naast de strikte voorwaarden waaronder de openstelling gebeurt, worden de 
locaties ook gemonitord om te kunnen bepalen wat de effecten zijn. Op basis van de gemeten 
effecten wordt na twee weken bepaald of een verdere verruiming (fase2) mogelijk is en zo ja, in 
welke vorm.  
 
Aanleiding 
Vanuit de DPG van de GGD-regio Haaglanden is overleg gevoerd met WZH omtrent deelname. WZH 
heeft meerdere locaties die op basis van de criteria in aanmerking zouden komen en is bereid en in 
de gelegenheid om deel te nemen aan de proef. Voor de GGD-regio Haaglanden waar WZH 
onderdeel van uitmaakt is in gezamenlijk overleg met de DPG besloten dat WZH mee gaat in  fase 1 
en het vervolg van de proef tot openstelling van de verpleeghuizen. 
 
Plan 
Om mee te kunnen doen aan de proef moet een plan van aanpak worden voorgelegd aan de GGD-
regio Haaglanden, hiertoe is dit schrijven bedoeld. Bij de eerst opzet van het plan is hoofdzakelijk 
gekeken naar fase 1. Een verdere mogelijke doorfasering wordt onderdeel van dit plan zodra deze 
uitgewerkt kan worden. Het plan is een praktische uitwerking o.b.v. de handreiking voor 
bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd2. WZH zal de handreiking altijd volgen, ook indien dit niet 
specifiek vanuit dit plan naar voren komt. De dynamische aard van de opbouw en de snelheid zorgt 
dat het plan onderhevig moet, kan en mag zijn aan aanpassingen. Middels versie beheer wordt 
gemonitord en geborgd.  
 
Voorwaarde tot deelname 
De meest voorname voorwaarden waaraan voldaan moet worden is een locatie die vrij is van 
besmetting (op het moment van de start van de proef). Daarnaast zijn de voorwaarden voor de 
organisatie onder andere gericht op: 

 Monitoring met betrekking tot besmetting met COVID-19;  
WZH monitort iedere locatie, registreert verdenking, vraagt test aan bij verdenking en 
registreert de uitkomst van de test (positief en negatief). 

 Naleving van de gestelde regels en goed zicht op welbevinden; 
WZH past gestelde regels toe en leeft deze na. Het welbevinden van onze bewoners is goed in 
beeld en staat centraal bij onze zorgverlening. 

 Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen; 
WZH beschikt in basis over voldoende PBM, de landelijke tekorten, met name schorten, 
worden ook bij WZH zichtbaar en hiervoor zijn passende alternatieven in gebruik. 

 Strikte naleving (hygiëne-) richtlijnen van het RIVM;  
WZH past de richtlijnen van het RIVM toe.  

                                           
1
 COVID-19 update stand van zaken, 1686004-204986-PG, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport H. de Jonge 

2
 Handreiking voor bezoekbeleid in corona-tijd  08-mei 2020 
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Voldoende testcapaciteit;  
Voor de testcapaciteit is WZH afhankelijk van derden. De minister heeft aangegeven dat 
voldoende testcapaciteit beschikbaar is1. In samenspraak met de GGD wordt gekeken of een 
apart testprotocol nader uitgewerkt dient te worden. 

 Voldoende personeelsbezetting.  
De inzet van personeel is aangepast op de huidige omstandigheden en is voldoende.  

 
Ten aanzien van bewoners, bezoekers en professionals/organisatie zijn voorwaarden gesteld. Deze 
zijn verwerkt in een overall procedure (bijlage 1) en verwoord in de communicatie richting bewoner, 
bezoeker en medewerker (bijlagen worden toegevoegd aan het plan). In deze brieven is een relevant 
deel van de procedure herhaald en zijn tevens belangrijke voorwaarden terug te lezen.  
 
Locatie keuze 
De locatie WZH Prinsenhof heeft op het moment van schrijven geen positief geteste gevallen van 
COVID-19 en voldoet daarmee aan de belangrijkste voorwaarde. De locatie is qua gebouw gunstig 
om risico beperkende looproutes voor bezoekers in te regelen. Daarnaast heeft de locatie diverse 
doelgroepen (somatiek, PG en GRZ) en hierdoor is het mogelijk om gedurende de verschillende fases 
van de proef uit te breiden in zowel aantallen als in doelgroepen.  
 
Monitoring 
Monitoring vindt plaats vanuit de GGD en de academische werkplaatsen. In samenwerking met de 
GGD zal de monitoring zich richten op de infectiespreiding. De bestaande procedures worden, op 
aangeven van de GGD, gevolgd.  
In afstemming met de academische werkplaats, gecoördineerd vanuit Nijmegen en Maastricht, zal 
vastgesteld worden op welke wijze monitoring en dataverzameling plaats zal vinden. Dit onderdeel 
wordt nader uitgewerkt zodra meer bekend is. 
WZH doet zelf een evaluatie op basis van: 

1. Infectie spreiding 
2. Impact welbevinden bewoners 
3. Impact op medewerkers 
4. Ingerichte procedure 

 
Punt 1 wordt samen met de GGD opgepakt. Punt 2 en 3 geheel of gedeeltelijk met de academische 
werkplaats. Punt 4 is intern gericht en hiertoe zal iedere week een evaluatiemoment via beeldbellen 
worden ingeregeld met belanghebbenden. In de eerste week zal het twee momenten betreffen om 
na de eerste ervaringen bij te kunnen sturen indien noodzakelijk; dinsdag einde van de middag en 
het einde van de week. Bij de evaluatie van de procedure wordt gekeken naar: 

- Ervaring bezoekers 
- Ervaring bewoners 
- Ervaring en belasting servicepunt 
- Ervaring en belasting zorgmedewerkers 
- Ervaring en belasting facilitaire medewerkers 
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Risico’s 
De proef is niet geheel zonder risico. We onderscheiden vier risico’s die van belang zijn bij de weging 
en afstemming van de vervolg fasering: 

1. Infectiespreiding onder bewoners 
2. Infectiespreiding onder bezoekers 
3. Sociaal,- en emotionele belasting van bewoners 
4. Overbelasting van medewerkers 

 
Indien sprake is van een spreiding van het COVID-19 ten tijde van de proef wordt overwogen de 
proef te staken of voort te zetten onder een nieuwe procedure. Een negatief effect van de 
bezoekregeling op het welbevinden van de bewoners geeft input voor de vervolg fasering. Hetzelfde 
geldt voor een overbelasting van de medewerkers.  
 
Vervolg fasering  
De minister heeft de ambitie verwoord om iedere twee weken een vervolg stap te kunnen maken, 
met als eerste een vervolgstap op 25 mei 2020. WZH volgt het advies vanuit VWS ten aanzien van 
vervolgstappen.  
 
Communicatie en afstemming 
Het openstellen van verpleeghuizen is een gevoelig onderwerp met vele facetten en evenveel 
opinies. Gelet op die gevoeligheid is het van belang zo compleet mogelijk te communiceren en een 
juiste afstemming te doen met vertegenwoordiging van de diverse geledingen binnen de organisatie: 
zoals de centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, RvT, VAR/BAR (verpleegkundige- en behandel 
adviesraad). En uiteraard in de eerste plaats een heldere eenduidige communicatie naar alle 
bewoners en contactpersonen van de betreffende locatie (WZH Prinsenhof). De communicatie met 
de bewoners en contactpersonen van de afdelingen die niet opengesteld worden voor bezoek is van 
groot belang. WZH Prinsenhof beschikt sinds 7 mei 2020 over een Flexotel als alternatieve 
bezoekmogelijkheid op afstand. 13 mei 2020 wordt een tweede faciliteit geplaatst. Deze faciliteiten 
kunnen gebruikt worden door de bewoners en bezoekers van de afdelingen die niet deel uitmaken 
van de proef.  De centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, RvT, BAR/VAR, zijn meegenomen door 
de bestuurders in het proces. Allen hebben (mondelinge en/of schriftelijke) toestemming gegeven 
om deel te nemen aan de proef. 
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Bijlage  
Overall procedure bezoek 

Voorafgaand aan het bezoek 
- Samen met bewoner wordt bepaald wie de unieke bezoeker gedurende fase 1 is.  
- Naam van unieke bezoeker wordt vastgelegd in het zorgplan en wordt opgenomen op de 

planningslijst van het servicepunt. 
- Bezoeker belt van te voren met het servicepunt om een reservering voor bezoek tijd te 

maken. 
- Bezoeker kan 1 afspraak per week inplannen in fase 1. 
- Duur van de afspraak in totaal (aanmelding, bezoek afmelden) is maximaal 1 uur. Bezoek zelf 

is maximaal 30 minuten. 
- Bij telefonisch contact worden controle vragen gesteld; 

o Heeft u verschijnselen van het COVID-19-virus? Hoesten, kuchen, koorts? Indien ja, 
geen bezoek.  

o Heeft u huisgenoten? 
o Heeft uw huisgenoot verschijnselen van het COVID-19-virus? Indien ja, geen bezoek 

mogelijk. 
- Indien een afspraak gemaakt kan worden, wordt deze zowel op de intekenlijst bij het 

servicepunt vastgelegd als in het zorgdossier van de bewoner. 
 

Het bezoek 
- De bewoner wordt geïnstrueerd door de verpleegkundige omtrent de voorwaarden van het 

bezoek (afstand, hygiëne en duur).  
- Indien bewoner niet te instrueren is, worden PBM gefaciliteerd.  
- Op het afgesproken moment van bezoek meldt de bezoeker zich bij het daartoe ingerichte 

en ontvangstpunt. Door de servicepunt medewerker wordt gevraagd. om legitimatie, 
vervolgens wordt gevraagd om de handen te ontsmetten en worden controlevragen gesteld: 

o Heeft u last van hoesten, niezen, neusverkoudheid of koorts? Indien ja, geen bezoek 
mogelijk.  

o Heeft u een huisgenoot die last heeft van hoesten, niezen, neusverkoudheid of 
koorts? Indien ja, geen bezoek. 

o Bent u getest op COVID-19? Indien ja en positief  hoeveel dagen bent u symptoom 
vrij? <14  dagen, geen bezoek >15 dagen bezoek is toegestaan. 

- Naast de controle vragen meet de servicepunt medewerker d.m.v. een infrarood 
thermometer de temperatuur  > 37,6 graden, geen bezoek mogelijk.  

- Indien de servicepunt medewerker twijfelt aan de antwoorden door eigen observatie wordt 
een verpleegkundige ingeschakeld om te bepalen of wel of geen bezoek mogelijk is. Het is 
niet toegestaan om etenswaar, cadeaus en dergelijke mee te nemen. Tevens is het niet 
toegestaan om huisdieren mee te nemen tijdens het bezoek. 

- Na de controle bij het servicepunt wordt de bezoeker nogmaals voorgelicht over de 
basishygiëne en voorwaarden van bezoek.  

- De bezoeker wordt begeleid, met in achtneming van 1,5 meter afstand door een 
medewerker naar de afdeling. 

- Het bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner.   
- Het bezoek zelf duurt maximaal 30 minuten. 
- De bezoeker wordt naar afloop terug begeleid door een medewerker van de afdeling. 
- De bezoeker wordt verzocht de handen te ontsmetten voor vertrek. 
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Nazorg 
Een aantal dagen na ieder bezoek wordt telefonisch contact opgenomen met de bezoeker. Op basis 
van een nader vast te stellen script wordt uitgevraagd hoe het bezoek is ervaren. Het script wordt 
opgenomen als bijlage zodra deze klaar is. De ervaringen van de bewoners worden gemonitord en 
vastgelegd in het zorgdossier middels rapportage. Op basis van de instructies van de academische 
werkplekken kan voor een andere methode worden gekozen.  
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Bijlage  
Brief somatisch cliënten WZH Prinsenhof  
 
Beste cliënten van afdelingen Colckhof en Oldenhof, 
 
In de persconferentie (van de Minister President, Mark Rutte) van 06 mei jl. is er ruimte gegeven om 
voorzichtig en zeer zorgvuldig, op basis van een ‘proef’, het bezoek weer op te starten in slechts 
vijfentwintig verpleeghuizen binnen Nederland. Binnen de veiligheidsregio Haaglanden mag één 
locatie onder bepaalde voorwaarden bezoek ontvangen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat 
deze ruimte specifiek wordt geboden aan de somatische afdelingen (Colckhof en Oldenhof) van WZH 
Prinsenhof.  
 
De afdeling waar u verblijft valt onder deze ‘proef’. Dit houdt in dat u vanaf 11 mei 2020 één unieke 
bezoeker mag ontvangen op uw kamer, gedurende ‘de proef’. Hoe dit in zijn werk staat beschreven in de 
bijlage bij deze brief.  
 
We beschouwen deze mogelijkheid als een voorzichtig begin naar het in de toekomst verder 
openstellen van verpleeghuizen voor bezoekers, ook op de andere afdelingen en locaties van WZH.  
Maar daarbij houden we wel de waarschuwing van het kabinet in gedachten: versoepeling van de 
maatregelen passen we zo snel toe als kan, maar niet sneller dan verantwoord. Als daar aanleiding 
toe is, kunnen maatregelen weer aangescherpt  worden, door de overheid. WZH houdt zich aan alle 
richtlijnen van de overheid en we zullen hier strikt op blijven toezien. 
 
Specifiek voor u is nu deze bezoekregeling opgesteld. Deze is tot stand gekomen op basis van 
zorgvuldige afspraken met onder andere de cliëntenraad, ondernemingsraad en de medische dienst 
van WZH Prinsenhof. We vragen u met klem de bijlage bij deze brief goed door te lezen.  
 
Mogelijk heeft u vragen en wilt u deze bespreken. U kunt dan contact opnemen met de collega van 
het servicepunt bereikbaar op 070-7562400 bij voorkeur tussen 09.00 en 16.00 uur. 
 
In deze bijzonder situatie zijn wij blij dat u weer bezoek mag verwelkomen in WZH Prinsenhof. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) 
 
 
 
Richard Spraakman       
Locatiemanager WZH Prinsenhof 
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Bijlage  bezoekregeling (gebaseerd op de landelijke handreiking) 
 
Een medewerker van WZH Prinsenhof heeft inmiddels met u contact gehad of neemt nog contact met 
u op, om onderstaande telefonisch met u door te spreken en eventuele vragen te beantwoorden. 
 
Voorafgaand aan het bezoek 
- Stel vast wie de (unieke) dus de enige bezoeker gaat worden; 
- Vanaf zondag 10 mei as. kunt u de  naam doorgeven van de unieke bezoeker aan: 

Henneke van Prehn (teamleider zorg) 06-14862166 ) of Sarah van Nispen (projectmedewerker) 
06-44346704; 
Iedere cliënt mag eenmaal per week, één unieke bezoeker ontvangen; 

- In verband met de veiligheid kan het bezoek alleen op afspraak toegelaten worden; 
- Voor het maken van een afspraak belt u naar het servicepunt van WZH Prinsenhof (070-

7562400), tussen 09.00-16.00 uur, dit kan vanaf zondag 10 mei 2020.  
- Ontwikkelt u of een van uw huisgenoten na het maken van de afspraak verkoudheidsklachten 

en/of griepverschijnselen, dan moeten wij uw bezoekaanvraag helaas annuleren. Wij verzoeken 
u in dat geval een nieuwe afspraak te maken. 

 
Voorwaarden tijdens het bezoek 
- Op het afgesproken tijdstip verzoeken wij u zich te  melden bij de speciale bezoekersingang, links 

van de hoofdingang van WZH Prinsenhof (op de deur staat aangeven “BEZOEKERS-INGANG”).; 
- Hier vindt de volgende aanmeldingsprocedure plaats: 

o U wordt vriendelijk gevraagd om eerst uw handen te wassen en te ontsmetten; 
o Wij verzoeken u om uw ID-bewijs mee te nemen zodat u dit kan tonen aan de 

servicepuntmedewerker; 
o De medewerker  vraagt voor alle zorgvuldigheid nogmaals na of u/uw huisgenoten geen 

verkoudheidsklachten hebben en/of griepverschijnselen. Indien daarvan sprake is, zijn 
wij genoodzaakt het bezoek te annuleren; 

o Uw temperatuur wordt gecontroleerd; 
- U krijgt een persoonlijke uitleg over de te volgen route naar het appartement van uw naaste. De 

begeleider neemt u dan mee, naar het appartement van uw naaste of naar de bezoekersruimte.  
 
Bezoek aan uw naaste 
- Het bezoek vindt altijd plaats op het appartement van uw naaste u ontvangt hierover een 

instructie; 
- Houdt u er rekening mee dat u voldoende afstand houdt tot uw naaste; 
- Het bezoek mag maximaal 30 minuten duren;  
- Wij verzoeken u de voorgeschreven route naar het appartement te volgen; 
- Er zijn geen faciliteiten beschikbaar tijdens het bezoek (zoals koffie en thee, u kunt van het toilet 

gebruik maken op aanwijzingen van de medewerkers van WZH Prinsenhof. 
 
Afsluiting van uw bezoek 
- Neemt u na het bezoek weer de kortste route terug naar de plaats waar u ook binnen bent 

gekomen, de medewerker van WZH Prinsenhof zal u begeleiden.  
- Vergeet niet uw handen te ontsmetten; 
- In de dagen na uw bezoek zal er met u telefonisch contact opgenomen worden om de ervaringen 

te bespreken.  
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Overige voorwaarden 
- Voor de veiligheid van alle betrokkenen verzoeken wij u de instructies op te volgen van de WZH 

medewerkers; 
- Denk aan de onderstaande belangrijke hygiënemaatregelen: 

o Houd 1,5 meter afstand; 
o Was uw handen regelmatig met water en zeep; 
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 
o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik; 
o Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan; 
o Schud geen handen meer. 

 
Voor de veiligheid van onze medewerkers, van uw naasten en van uzelf willen we nogmaals 
benadrukken dat het bezoek niet kan doorgaan als u of uw huisgenoten verkoudheidsklachten 
hebben en/of griepverschijnselen vertonen.  
  



  

10 
WZH opbouw bezoekregeling 8 mei 2020 versie 1.0 

Bijlage  
Brief eerste contactpersonen somatisch cliënten WZH Prinsenhof  
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
In de persconferentie (van de Minister President, Mark Rutte) van 06 mei jl. is er ruimte gegeven om 
voorzichtig en zeer zorgvuldig, op basis van een ‘proef’, het bezoek weer op te starten in slechts 
vijfentwintig verpleeghuizen binnen Nederland. Binnen de veiligheidsregio Haaglanden mag één 
locatie onder bepaalde voorwaarden bezoek ontvangen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat 
deze ruimte specifiek wordt geboden aan de somatische afdelingen (Colckhof en Oldenhof) van WZH 
Prinsenhof.  
 
De afdeling waar uw naaste verblijft valt dus onder deze ‘proef’. Dit houdt in dat er vanaf 11 mei 2020 
per cliënt één unieke bezoeker toegelaten kan worden op het appartement, gedurende ‘de proef’. Hoe 
dit in zijn werk, staat beschreven in de bijlage bij deze brief.  
 
We beschouwen deze mogelijkheid als een voorzichtig begin naar het in de toekomst verder 
openstellen van verpleeghuizen voor bezoekers, ook op de andere afdelingen en locaties van WZH.  
Maar daarbij houden we wel de waarschuwing van het kabinet in gedachten: versoepeling van de 
maatregelen passen we zo snel toe als kan, maar niet sneller dan verantwoord. Als daar aanleiding 
toe is, kunnen maatregelen weer aangescherpt  worden. Als daar aanleiding toe is, kunnen 
maatregelen weer aangescherpt  worden, door de overheid. WZH houdt zich aan alle richtlijnen van 
de overheid en we zullen hier strikt op blijven toezien. 
 
Specifiek voor u  is nu deze bezoekregeling opgesteld. Deze is tot stand gekomen op basis van 
zorgvuldige afspraken met onder andere de cliëntenraad, ondernemingsraad en de medische dienst 
van WZH Prinsenhof. We vragen u met klem de bijlage bij deze brief goed door te lezen, zodat we 
door kunnen blijven gaan op de ingeslagen weg en gaandeweg steeds meer bewoners en hun 
naasten van de uitgebreidere bezoekregeling kunnen laten profiteren. 
 
Mogelijk heeft u vragen en wilt u deze bespreken. U kunt dan contact opnemen met de collega van 
het servicepunt bereikbaar op 070-7562400 bij voorkeur tussen 09.00 en 16.00 uur. Of stuur een 
mail naar: (mailadres invullen) 
 
In deze bijzonder situatie zijn wij oprecht  dankbaar dat wij u weer mogen verwelkomen in WZH 
Prinsenhof en zien we uit naar uw komst. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) 
 
 
 
Richard Spraakman       
Locatiemanager WZH Prinsenhof 
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Bijlage bezoekregeling (gebaseerd op de landelijke handreiking) 
 
Een medewerker van WZH Prinsenhof heeft inmiddels met u contact gehad of neemt nog contact met 
u op, om onderstaande telefonisch met u door te spreken en eventuele vragen te beantwoorden. 
 
Voorafgaand aan het bezoek 
- Stel vast wie de (unieke) dus de enige bezoeker gaat worden; 
- Vanaf zondag 10 mei as. kunt u de  naam doorgeven van de unieke bezoeker aan: 

Henneke van Prehn (teamleider zorg) 06-14862166 ) of Sarah van Nispen (projectmedewerker) 
06-44346704; 
Iedere cliënt mag eenmaal per week, één unieke bezoeker ontvangen; 

- In verband met de veiligheid kan het bezoek alleen op afspraak toegelaten worden; 
- Voor het maken van een afspraak belt u naar het servicepunt van WZH Prinsenhof (070-

7562400), tussen 09.00-16.00 uur, dit kan vanaf zondag 10 mei 2020.  
- Ontwikkelt u of een van uw huisgenoten na het maken van de afspraak verkoudheidsklachten 

en/of griepverschijnselen, dan moeten wij uw bezoekaanvraag helaas annuleren. Wij verzoeken 
u in dat geval een nieuwe afspraak te maken. 

 
Voorwaarden tijdens het bezoek 
- Op het afgesproken tijdstip verzoeken wij u zich te  melden bij de special bezoekersingang, links 

van de hoofdingang (op de deur staat aangeven “BEZOEKERS-INGANG”. van WZH Prinsenhof; 
- Hier vindt de volgende aanmeldingsprocedure plaats: 

o U wordt vriendelijk gevraagd om eerst uw handen te wassen en te ontsmetten; 
o Wij verzoeken u om uw ID-bewijs mee te nemen zodat u dit kan tonen aan de 

servicepuntmedewerker; 
o De medewerker  vraagt voor alle zorgvuldigheid nogmaals na of u/uw huisgenoten geen 

verkoudheidsklachten hebben en/of griepverschijnselen. Indien daarvan sprake is, zijn 
wij genoodzaakt het bezoek te annuleren; 

o Uw temperatuur wordt gecontroleerd; 
- U krijgt een persoonlijke uitleg over de te volgen route naar het appartement van uw naaste. De 

begeleider neemt u dan mee, naar het appartement van uw naaste of naar de bezoekersruimte.  
 
Bezoek aan uw naaste 
- Het bezoek vindt altijd plaats op het appartement van uw naaste u ontvangt hierover een 

instructie; 
- Houdt u er rekening mee dat u voldoende afstand houdt tot uw naaste; 
- Het bezoek mag maximaal 30 minuten duren;  
- Wij verzoeken u de voorgeschreven route naar het appartement te volgen; 
- Er zijn geen faciliteiten beschikbaar tijdens het bezoek (zoals koffie en thee, u kunt van het toilet 

gebruik maken op aanwijzingen van de medewerkers van WZH Prinsenhof. 
 
Afsluiting van uw bezoek 
- Neemt u na het bezoek weer de kortste route terug naar de plaats waar u ook binnen bent 

gekomen, de medewerker van WZH Prinsenhof zal u begeleiden.  
- Vergeet niet uw handen te ontsmetten; 
- In de dagen na uw bezoek zal er met u telefonisch contact opgenomen worden om de ervaringen 

te bespreken.  
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Overige voorwaarden 
- Voor de veiligheid van alle betrokkenen verzoeken wij u de instructies op te volgen van de WZH 

medewerkers; 
- Denk aan de onderstaande belangrijke hygiënemaatregelen: 

o Houd 1,5 meter afstand; 
o Was uw handen regelmatig met water en zeep; 
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 
o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik; 
o Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan; 
o Schud geen handen meer. 

 
Voor de veiligheid van onze medewerkers, van uw naasten en van uzelf willen we nogmaals 
benadrukken dat het bezoek niet kan doorgaan als u of uw huisgenoten verkoudheidsklachten 
hebben en/of griepverschijnselen vertonen.  
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Bijlage  
Brief cliënten revalidatie en eerste contactpersonen WZH Prinsenhof  
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
In de persconferentie ((van de Minister President, Mark Rutte) van 06 mei jl. is er ruimte gegeven om 
voorzichtig en zeer zorgvuldig, op basis van een ‘proef’, het bezoek weer op te starten in slechts 
vijfentwintig verpleeghuizen binnen Nederland. Binnen de veiligheidsregio Haaglanden mag één 
locatie onder bepaalde voorwaarden bezoek ontvangen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat 
deze ruimte specifiek wordt geboden aan de somatische afdelingen (Colckhof en Oldenhof) van WZH 
Prinsenhof.  
 
Dit houdt in dat er per cliënt één unieke bezoeker toegelaten wordt, gedurende de ‘proef’, op het 
appartement van deze afdelingen. We beschouwen deze mogelijkheid als een voorzichtig begin naar 
het openstellen van verpleeghuizen voor (meerdere) bezoekers, en zo ook voor u en uw naasten. 
Maar daarbij houden we wel de waarschuwing van het kabinet in gedachten: versoepeling van de 
maatregelen passen we zo snel toe als kan, maar niet sneller dan verantwoord. Als daar aanleiding 
toe is, kunnen maatregelen, door de overheid weer worden aangescherpt. WZH houdt zich aan alle 
richtlijnen van het RIVM en we zullen hier strikt op blijven toezien. 
 
Wij hopen u binnenkort te kunnen berichten over een verdere verruiming van de ‘fysieke’ 
bezoekregeling (onder strikte voorwaarden) voor verpleeghuizen en specifiek voor WZH Prinsenhof. 
Zodat ook u onder de verruimde bezoekregeling kan vallen. We houden u uiteraard ook op de hoogte  
van de alternatieve mogelijkheden voor contact zoals het beeldbellen en de inzet van een flexotel. 
Hierover ontvangt u een aparte brief. 
 
Mogelijk heeft u vragen of ideeën en wilt u deze bespreken. U kunt dan contact opnemen met de 
teamleiders zorg van WZH Prinsenhof via het servicepunt bereikbaar op 070-7562400 bij voorkeur 
tussen 09.00 en 16.00 uur. Zij dragen dan zorg dat u wordt teruggebeld.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) 
 
 
 
Richard Spraakman       
Locatiemanager WZH Prinsenhof 
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Bijlage  
Brief medewerkers WZH Prinsenhof  
 
Beste collega’s, 
 
In de persconferentie (van de Minister President, Mark Rutte)  van 06 mei jl. is er ruimte gegeven om 
voorzichtig en zeer zorgvuldig, op basis van een ‘proef’, het bezoek weer op te starten in slechts 
vijfentwintig verpleeghuizen binnen Nederland. Binnen de veiligheidsregio Haaglanden mag één 
locatie open onder bepaalde voorwaarden. Wij zijn verheugd jullie te kunnen melden dat deze 
mogelijkheid specifiek wordt geboden aan de somatische afdelingen Colckhof en Oldenhof van WZH 
Prinsenhof.  
 
Specifiek voor WZH Prinsenhof geldt dat, onder strikte voorwaarden, één unieke bezoeker per bewoner 
wordt toegelaten op het appartement bij de cliënten van de somatische afdelingen. Hoe dit exact in zijn 
werk gaat staat beschreven in de bijlage.  
 
Deze proef vinden wij, waarschijnlijk net zoals jullie, spannend! Spannend omdat er een (emotioneel) 
weerzien is tussen de cliënt en zijn naaste, spannend omdat het ook een risico op verspreiding met zich 
mee kan brengen. Wij houden ons aan alle richtlijnen van het RIVM en we zullen hier strikt op blijven 
toezien. 
 
We beschouwen deze proef als een voorzichtig begin naar het verder openstellen van 
verpleeghuizen voor bezoekers, ook voor de andere afdelingen van WZH Prinsenhof.  Maar daarbij 
houden we wel de waarschuwing van het kabinet in gedachten: versoepeling van de maatregelen 
passen we zo snel toe als kan, maar niet sneller dan verantwoord is. Als daar aanleiding toe is, 
kunnen maatregelen weer opgeschroefd worden.  
 
Mogelijk heb je naar aanleiding van deze mail vragen, stel deze gerust aan je leidinggevende, laat de 
vragen niet bestaan! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Richard Spraakman       
Locatiemanager WZH Prinsenhof 
 


