
 

Informatie over bezoek aan Covid-19 patiënten (CONCEPT! Ligt voor bij RIVM) 
 
Voor het overlijden 
Het is belangrijk dat directe naasten afscheid kunnen nemen van een persoon met COVID-19, die op 
sterven ligt. Het is mogelijk dat een directe naaste ook COVID-19 heeft. In dat geval is overleg met 
het afdelingspersoneel of de afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis nodig, zodat afscheid 
nemen gefaciliteerd kan worden, waardoor het risico op verdere verspreiding wordt 
geminimaliseerd.   
 
THUIS 
Adviezen voor bezoek naasten aan stabiele (niet stervende) Covid patiënt: 

- Patiënt zo veel mogelijk in aparte kamer. Houdt met (evt continu) beeldbellen, babyfoon of 
bel contact, zodat patiënt hulp kan inroepen indien nodig.  

- In de kamer waarin patiënt verblijft: 1,5 meter afstand houden van de patiënt als mogelijk. 
- Gezinsleden, die al bij patiënt in huis wonen: standaard hygiëne adviezen (handen wassen, 

hoesten in elleboog/ tissue), geen persoonlijke beschermingsmaterialen. Zij blijven 
binnenshuis totdat alle gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn. 

- Liefst geen, anders zo min mogelijk bezoekers. Bezoek dat toch komt: verblijven kort in 
kamer waarin patiënt is en houden minimaal 1,5 meter afstand van de patiënt en andere 
bezoekers.  

- Was altijd direct na het verlaten van de patiënt handen goed met water en zeep of 
desinfectans 

Specifieke situatie: 

- Naaste die voorheen niet bij patiënt in huis was, maar in huis komt om de Covid- patiënt te 
verzorgen: bovenstaande adviezen + bij persoonlijke verzorging van de patiënt 
handschoenen en zowel patiënt als verzorger mondmasker op.   
 

- Naaste met ziekteverschijnselen passend bij Covid-19 of andere virale infectie draagt 
mondmasker en handschoenen en houdt 1,5 m afstand van andere bezoekers 

 
 

Adviezen voor bezoek naasten aan stervende Covid patiënt: 
- Gezinsleden, die al bij patiënt in huis wonen: standaard hygiëne adviezen (handen wassen, 

hoesten in elleboog / tissue), geen persoonlijke beschermingsmaterialen 
- Beperk het bezoek tot een klein aantal, meest naaste mensen 
- Bezoekers houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 
- Aanraken van de patiënt alleen met gebruik van handschoenen en mondmasker 
- Was altijd direct na het verlaten van de patiënt handen goed met water en zeep of 

desinfectans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZIEKENHUIS  & VERPLEEGHUIS 
 
Adviezen voor bezoek naasten aan stabiele (niet stervende) Covid patiënt: 

- Respecteer de regels van de afdeling. Als bezoek niet toegestaan is, overleg of (beeld)bellen 
mogelijk is om contact te houden met de patiënt 

 
 

Adviezen voor bezoek naasten aan stervende Covid patiënt: 
- Bezoek (al of niet met ziekteverschijnselen passend bij Covid of andere virale infectie) maakt 

gebruik van mondmasker en handschoenen en houden 1,5 m afstand van elkaar 
- Bezoek wordt beperkt tot een klein aantal meest naaste mensen 
- Het aantal tegelijk toe te laten personen is afhankelijk van de mogelijkheden van de ruimte om 

onderling 1,5 meter afstand te kunnen houden van elkaar.  
- Aanwezigheid is dag en nacht toegestaan.  
- Er is geen beperking in duur van het bezoek. 
- Per dag mogen gedurende de dag maximaal 5 verschillende personen bij patiënt op bezoek 

komen. 
 

Specifieke situatie: 

- Naasten die mee willen helpen in de verzorging zorg voor de patiënt maken gebruik van 
beschermingsmaatregelen conform zorgverleners. 

 
 

Overwegingen om bij schaarste PBM toch patiënt nabij te kunnen zijn:  

- Patiënt ervaart dyspnoe en heeft ondersteuning middels O2:  
patiënt krijgt zuurstofmasker ipv neusbril; naasten dragen handschoenen. 1,5 m afstand van 
patiënt is niet nodig, wel van naasten onderling 

- Patiënt ervaart geen dyspnoe: 
patiënt krijgt chirurgisch mondmasker en naasten dragen handschoenen.  1,5 m afstand van 
patiënt is niet nodig, wel van naasten onderling 

- Patiënt wordt gesedeerd: 
patiënt krijgt chirurgisch mondmasker en naasten dragen handschoenen.  1,5 m afstand van 
patiënt is niet nodig, wel van naasten onderling 
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