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Ten aanzien van het dragen van mondkapjes treft u hier het meest recente advies van de rijksoverheid aan. 
 
Informatie over contact van naasten met Covid-19 patiënten: ZIEKENHUIS & VERPLEEGHUIS 
 
Deze adviezen gelden zowel voor patiënten die positief getest zijn, als voor patiënten die o.b.v. 
symptomen verdacht zijn voor Covid-19. 
 
Adviezen voor bezoek van naasten aan een stabiele (niet stervende) Covid-19 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-19 patiënt: 
 
Het is belangrijk voor de patiënt, maar zeker ook voor de naasten, om goed afscheid te kunnen nemen 
van hun geliefde. Tegelijkertijd dienen naasten beschermd te worden voor besmetting met Corona. Het 
RIVM geeft geen duidelijke richtlijnen over contact met naasten in de stervensfase; onderstaande 
adviezen kunnen als leidraad dienen. 
 

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

• Maak (al of niet met ziekteverschijnselen passend bij Covid of andere virale infectie) gebruik 
van neusmondmasker en handschoenen.  

• Houdt 1,5 m afstand van elkaar.  
• Beperk het bezoek tot een klein aantal, meest naaste mensen. Als de naasten de patiënt niet 

alleen willen laten of de patiënt niet alleen gelaten wil worden, wissel elkaar dan af, binnen de 
kleine groep meest naaste mensen. 

• Met > 2 mensen tegelijk bij de patiënt blijven wordt afgeraden1. 
• 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.  
• Bezoek is, afhankelijk van de regels van de afdeling, overdag, ’s avonds en ‘s nachts toegestaan.  
• Er is geen beperking in duur van het bezoek, echter eenzelfde chirurgisch neusmondmasker, 

biedt max. 3 uur bescherming.  
• Per dag mogen gedurende de dag maximaal 5 verschillende personen bij patiënt op bezoek 

komen.  
• Was altijd direct na het verlaten van de patiënt handen goed met water en zeep 

of desinfectans. 
 
Specifieke situatie:  
Naasten die mee willen helpen in de verzorging voor de patiënt maken gebruik van 
PBM conform de zorgverleners op de afdeling. 
 
Overweging bij tekort aan PBM:  
• Als het de patiënt niet teveel belast, kan gebruik van een neusmondmasker door de patiënt zelf een 

manier zijn om PBM gebruik door naasten te beperken. Naasten kunnen in dat geval met alleen 
gebruik van handschoenen handcontact hebben (dus NIET kussen) met de patiënt. LET OP: ook met 
handschoenen aan NIET het eigen gezicht aanraken.  

 
 
1 Overwogen kan worden een uitzondering te maken voor het moment van overlijden: voor een keer meer dan 2 
personen, mits > 1,5 m afstand, max. 5 personen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/zorg

