
 

 

Aangepast beleid in verband met het Coronavirus 
(aangepast per 11 juni 2020) 

 

 

De kans op besmetting met het  Coronavirus lijkt vooral in de noordelijke provincies af te 

nemen, maar er blijft een besmettingsrisico  voor risicogroepen, zoals ouderen en zieken. 

Dit risico geldt ook voor de gasten en vrijwilliger in het hospice ’t Huis van Heden. 

In ons Hospice volgen wij de maatregelen en aanbevelingen 

 vanuit de overheid, RIVM en de branchevereniging. 

De focus blijft hierbij natuurlijk liggen op een goede begeleiding in de laatste levensfase, 

maar ook de bescherming van onze vrijwilligers en ander personeel is van groot belang.  

Hiervoor moeten wij diverse maatregelen nemen, die ook dagelijks kunnen veranderen. 

 

De coördinatoren, de betrokken artsen, het bestuur en de Thuiszorgorganisatie Icare zijn 

hierin leidend wat betreft de maatregelen die getroffen moeten worden. 

 

Wekelijks vindt er overleg plaats tussen de vier hospices in Drenthe gezamenlijk met 

Icare en de verdere betrokken Zorginstellingen. Met name de inzetbaarheid van 

vrijwilligers speelt een belangrijke rol in het overleg. 

Een belangrijke beslissing die in eerste instantie voor ’t Huis van Heden is genomen was, 

 om tijdelijk twee kamers te sluiten en drie  kamers beschikbaar te houden voor gasten. 

Dankzij dat veel vrijwilligers weer inzetbaar zijn,is besloten om vanaf 10 juni vier kamers te 

gebruiken. De verwachting is dat ook over enkele weken de vijfde kamer weer gebruikt kan 

gaan worden. 

 

Vanaf maandag 15 juni zal de bezoekregeling overeenkomstig het beleid van de overheid 

versoepeld worden. Dan geldt dat er twee bezoeker tegelijk bij een gast op bezoek mogen 

komen met een maximum van drie keer per dag twee bezoekers.  

In bijzondere gevallen kan hier in overleg met de coördinator vanaf geweken worden. 

Wel blijft van kracht dat, indien bezoekers klachten hebben als koorts, hoesten en 

verkoudheid etc. die kunnen duiden op het coronavirus, ze niet naar binnen mogen. 

 

We hopen op uw begrip en medewerking en zullen u van de verdere ontwikkelingen op de 

hoogte houden. 

 

 


