
Elkaar ontmoeten in coronatijd 
Richtlijnen voor vrijwilligers die op huisbezoek gaan 
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MENS De Bilt volgt de richtlijnen en maatregelen die het RIVM en de Rijksoverheid hebben gesteld. 

Met de huidige versoepelingen van de maatregelen ontstaat er, daar waar het veilig kan, weer wat 

ruimte om fysiek op bezoek te gaan. 

Belangrijk: De gewijzigde maatregelen betekenen niet dat wij van u als vrijwilliger verwachten dat u 

de bezoeken weer op gaat starten. Zeker niet. Doe dit alleen als er geen geschikte alternatieven voor 

de bezoeken zijn (zoals bijvoorbeeld videobellen of telefonisch contact) en u zich er goed bij voelt. 

Ook de klant die u bezoekt moet zich er natuurlijk goed bij voelen. Overleg voordat u besluit op 

huisbezoek te gaan altijd eerst met uw coördinator en neem geen onnodige risico’s.   

Richtlijnen voor bezoek 

Om weer fysiek bij elkaar op bezoek te gaan is het belangrijk om de volgende regels na te leven:  

1. U volgt de basismaatregelen zoals vastgesteld door het RIVM.  

2. Was uw handen voor en na ieder bezoek. 

3. Schud geen handen. 

4. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, benauwdheidsklachten of verhoging/koorts. 

5. Indien mogelijk vindt het contact buitenshuis plaats, bijvoorbeeld tijdens een wandeling met 

voldoende afstand. 

6. Bent u of is diegene waar u op bezoek gaat ouder dan 70 jaar of heeft een van u een 

kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig en overleg met elkaar of fysiek bezoek echt 

van toegevoegde waarde is. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog contact te 

onderhouden zonder elkaar fysiek te ontmoeten. 

7. Voordat u op huisbezoek gaat, check dan bij uzelf en uw huisgenoten en bij de klant en 

zijn/haar huisgenoten, of er iemand is die de afgelopen 24 uur gezondheidsklachten (zoals 

hierboven genoemd bij punt 4) heeft gehad. Als dit het geval is dan stelt u het bezoek uit. 

8. Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand kunt blijven, zowel in huis als buiten.  

9. Vrijwilligers die moeten reizen met het openbaar vervoer om op huisbezoek te gaan, 

spreken nog niet af. 

We willen nogmaals benadrukken: Ga alleen op bezoek als u ervan overtuigd bent dat de 

gezondheidsregels door allen nageleefd worden. Bij twijfel: Stel het bezoek uit! 

Contactgegevens coördinatoren: 

Maatjes 

Astrid Kloosterziel: 06-47693237 

Mariëlle de Jong: 06-16665083 

Misja Oliemans: 06-47589223 

Maaike Drok: 06-16417082 

Informatief huisbezoek  

Elleny Wijnja: 06-19844092 

Samen Oplopen 

Christine Thomas: 06-13069608  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap

