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Bijlage - Quarantainebeleid WZU Veluwe 
(versie augustus 2020)  

 Onderwerp Risico  Opmerkingen 
1. . Vervoer van cliënt 

in auto. 

Hoog i.v.m. niet kunnen borgen 1,5 meter 

afstand. 

1. De cliënt draagt een mondneuskapje tenzij dit niet 

mogelijk is. De begeleider draagt altijd een 
mondneuskapje.  

2. Voorkom contacten waarbij de 1,5 meter niet geborgd is 
en voorkom contacten in grote groepen. Wees bewust 

van risico’s en verantwoordelijkheden.  

2. Polibezoek 
ziekenhuis.  

Middel. 1. De cliënt draagt een mondneuskapje bij het bezoek aan 
de poli. 

2. Bij terugkomst mag de cliënt van de kamer af en draagt 
daarbij een mondneuskapje. De cliënt neemt geen deel 
aan activiteiten waarbij gegeten en gedronken wordt en 
waarbij het mondneuskapje afgedaan moet worden. De 
reden hiervoor: een cliënt kan twee dagen voordat 

klachten optreden besmettelijk zijn. 
3. De cliënt mag wel bezoek ontvangen, mits het bezoek 

zelf geen klachten heeft. Ook draagt het bezoek een 
mondneuskapje en volgt de overige richtlijnen. 

4. Twee weken zal er dagelijks door het zorgpersoneel een 
controle conform het protocol plaatsvinden.  

5. Bij klachten wordt de cliënt direct in quarantaine 

geplaatst (de cliënt mag de kamer niet verlaten) en zal 
er een test gedaan worden. 

6. SO/PA bepaald of quarantaine gestopt mag worden. 

3.  Bezoek SEH of 
bezoek röntgen via 

SEH. 

Hoog i.v.m. ongecontroleerde zorg en 
doorgaans zonder zorgvuldige triage. 

1. De cliënt zal twee weken in quarantaine geplaatst 
worden (de cliënt mag de kamer niet verlaten) en 

conform protocol zullen er dagelijkse controles 
uitgevoerd worden.  

2. De cliënt mag de kamer niet verlaten en het is niet 
toegestaan om de algemene ruimten te bezoeken. 

3. Wanneer er sprake is van klachten wordt een cliënt 
getest. Geen klachten? Dan wordt er 14 dagen na het 
bezoek aan SEH een test gedaan.  

4. Bezoek: de cliënt mag 1 persoon per 24 uur ontvangen, 
mits het bezoek zelf geen klachten heeft. Ook draagt het 
bezoek persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent 
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het dragen van een schort, een mondneuskapje en het 
volgen van de overige richtlijnen. 

5. SO/PA bepaalt of quarantaine gestopt mag worden.  

4.  Verblijf in het 
ziekenhuis. 

Hoog i.v.m. verblijf op kamer/afdeling met 
meerdere patiënten. 
 

1. Bij voorkeur is de cliënt getest voor terugkomst. Zo niet, 
dan wordt er getest op de dag van terugkomst. 

2. De cliënt zal twee weken in quarantaine geplaatst 
worden (de cliënt mag de kamer niet verlaten) en 
conform protocol zullen er dagelijkse controles 

uitgevoerd worden.  
3. De cliënt mag de kamer niet verlaten en het is niet 

toegestaan om de algemene ruimten te bezoeken. 
4. Bezoek: de cliënt mag 1 persoon per 24 uur ontvangen, 

mits het bezoek zelf geen klachten heeft. Ook draagt het 
bezoek persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent 
het dragen van een schort, een mondneuskapje en het 

volgen van de overige richtlijnen. 
5. SO/PA bepaalt of quarantaine gestopt mag worden.  

5.  Opname vanuit 
huis. 

Hoog i.v.m. onbeschermd contact met de 
buitenwereld, zonder gezondheidscheck van 
eventueel bezoek.  

1. De cliënt is getest voor opname door de GGD of de 
huisarts of WZU Veluwe. De testuitslag dient 1 dag voor 
opname bekend te zijn. Bij positieve test: geen opname, 

tenzij er een afdeling is voor positief geteste cliënten.  
2. Bij negatieve test: de client wordt opgenomen en zal 

twee weken in quarantaine geplaatst worden (de cliënt 
mag de kamer niet verlaten) en conform protocol zullen 
er dagelijkse controles uitgevoerd worden. Na twee 
weken zal er opnieuw getest worden. 

3. De cliënt mag de kamer niet verlaten en het is niet 

toegestaan om de algemene ruimten te bezoeken. 
4. Bezoek: de cliënt mag 1 persoon per 24 uur ontvangen, 

mits het bezoek zelf geen klachten heeft. Ook draagt het 
bezoek persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent 
het dragen van een schort, een mondneuskapje en het 
volgen van de overige richtlijnen. 

5. SO/PA bepaalt of quarantaine gestopt mag worden. 

6.  Ernstige 
verdenking of 
bewezen corona 
van cliënt. 

Hoog i.v.m. besmetting andere cliënten. 1. De cliënt kan helaas geen bezoek ontvangen. 
2. Bij een positief geteste cliënt: personen die op bezoek 

zijn geweest in de voorgaande twee weken moeten in 
quarantaine conform de RIVM-richtlijnen.  

3. Afhankelijk van de lokale situatie worden er verdere 

specifieke maatregelen getroffen. Dit kan per locatie 
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verschillend zijn. Contactpersonen worden hierover 
geïnformeerd door de locatiemanager.  

7.  Cliënt met 
verdenking of 
bewezen corona in 
terminale fase. 

Hoog i.v.m. besmetting andere cliënten. 
 

1. De cliënt mag wel bezoek ontvangen. Twee dezelfde 
personen per 24 uur, mits het bezoek zelf geen klachten 
heeft. Ook draagt het bezoek persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Dit betekent het dragen van een 
schort, een mondneuskapje en het volgen van de 
overige richtlijnen. 

 

 

 

 


