
Op dit moment kunnen wij u melden dat er geen 
besmettingen zijn onder medewerkers of 
bewoners.

Vaccinatie bewoners
Op 23 en 24 maart hebben de bewoners die zorg 
zonder behandeling ontvangen (die vallen onder 
de huisarts) de tweede vaccinatie 
ontvangen. Daarmee zijn vrijwel alle bewoners 
gevaccineerd en kunnen wij de bezoekregeling 
zoals eerder aangekondigd verruimen.

Aanpassing bezoekregeling 
Op 8 maart jl. heeft er een persconferentie van 
het kabinet plaatsgevonden. In deze 
persconferentie is een aanpassing van de 
bezoekregeling in verpleeghuizen aangekondigd. 
Deze aanpassing houdt in dat er maximaal 2 
verschillende mensen per bewoner per dag op 
bezoek mogen komen. Dit geldt vanaf het moment 
dat alle bewoners 2 keer zijn gevaccineerd. 

Voor HOZO betekent dit dat er vanaf vrijdag 26 
maart per bewoner weer 2 bezoekers per dag 
toegestaan zijn. Er is dan ook geen beperking 
meer in het aantal keren dat de bezoeker op een 
dag op bezoek mag komen. Nu is dat nog eenmaal 
per dag. Je mag dus ook met twee bezoekers 
tegelijkertijd komen. 

De basismaatregelen blijven vooralsnog wel van 
kracht:

- 1,5 meter afstand houden.
- Regelmatig handen wassen.
- Dragen van een mondkapje (tenzij je zit op 1,5 

meter afstand van elkaar).
- Hoesten en niesen in de elleboogplooi.
- Gebruik van een papieren zakdoek.
- Bij klachten die passen bij corona niet op 

bezoek komen en jezelf laten testen.

In de persconferentie van 23 maart jl. zijn geen 
verdere versoepeling m.b.t. de ouderenzorg 
aangekondigd.

Quarantaine en isolatie: hoe zat het ook al 
weer?
Soms krijgt u te horen dat een bewoner in 
quarantaine of isolatie moet. Maar wat houdt dit 
nou precies in?

Quarantaine:
Als een bewoner nieuw komt wonen, terugkeert 
na een ziekenhuisopname of intensief contact 
heeft gehad met een besmette persoon dan gaat 
iemand in quarantaine. Dit betekent dat een 
bewoner zijn of haar appartement niet mag 
verlaten. De duur van de quarantaine is 
afhankelijk van of een bewoners wel of niet 
gevaccineerd is. Als de bewoner gevaccineerd is, 
kan deze na 5 dagen getest worden. Is de uitslag 
negatief dan stopt de quarantaine.
Als een bewoner niet gevaccineerd is, duurt de 
quarantaine altijd 10 dagen.

Isolatie:
In het geval van isolatie mag de bewoner het 
appartement niet verlaten, de bewoner mag geen 
bezoek ontvangen en wordt verzorgd met extra 
beschermende middelen (mondkapje dat extra 
beschermd, schort, handschoenen en een 
spatbril).

Er zijn twee situaties waarin een bewoner in 
isolatie geplaatst wordt: in afwachting van een 
testuitslag en bij een positieve testuitslag.

Als een bewoner klachten heeft die passen bij een 
coronabesmetting dan wordt hij of zij getest. In 
afwachting van de testuitslag gaat de bewoner in 
isolatie. Als de testuitslag negatief is, wordt de 
isolatie opgeheven.

Als de uitslag positief is (iemand heeft corona) 
dan blijft hij of zij in isolatie. De isolatie wordt 
gestopt als de bewoner 24 uur geen klachten meer 
heeft die past bij COVID-19 én het minimaal 14 
dagen geleden is dat de verschijnselen zijn 
begonnen.
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