Het coronavirus
De regels en maatregelen omtrent het coronavirus met betrekking
tot verzorging van overledenen.

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwbezoek of condoleance?
Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand
besmet is met het coronavirus. In lijn met de richtlijnen van de overheid vragen wij deze mensen met klem om
thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen met de nabestaanden.

Mag ik bij de verzorging van mijn dierbare aanwezig zijn?

Er mag 1 persoon aanwezig zijn bij de laatste verzorging van uw dierbare. Om er voor te zorgen dat alle
maatregelen in acht worden genomen en de ruimte waarin wij werken niet meer personen toelaat is er voor deze
maatregel gekozen.

Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek aanwezig zijn?

Voor een rouwbezoek mogen er maximaal 10 personen naar het ziekenhuis komen. Er worden maximaal 2
personen tegelijk in de ruimte toegestaan. De overige personen wordt gevraagd om buiten op gepaste afstand te
wachten. Een rouwbezoek duurt maximaal 1 uur.

Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

U wordt verzocht geen handen te schudden. Wij hebben hiervoor twee andere manieren van condoleren bedacht:
door de eigen hand op het hart te leggen of de handen ineen te vouwen voor de borst. Mijn medewerker zal op
gepaste afstand blijven.

Kan er nog een rituele bewassing plaatsvinden na overlijden?
Dit is wel mogelijk maar met de volgende instructie:

• In het ziekenhuis wordt alleen de bewassingsgroep toegelaten en deze mag uit maximaal 6 personen bestaan.
• De medewerker van CMO legt de overledene gereed op tafel en zal op gepaste afstand blijven als u ons
mortuarium betreedt.
• U dient zelf voor beschermende materialen te zorgen. Door de schaarste kunnen we alleen handdoeken en
washandjes leveren.
• Er mogen maximaal 10 personen naar het ziekenhuis komen voor het laatste afscheid. Deze mogen na de
bewassing per 2 afscheid nemen van de overledene. Zie de richtlijnen bij een rouwbezoek. U wordt verzocht
buiten het mortuarium te wachten. Er wordt geen koffie of thee aangeboden.
• U wordt voor verzocht voor het betreden van de ruimte en er na uw handen te desinfecteren.
• U wordt verzocht de wassing inclusief het afscheid binnen 1,5 uur af te ronden.

Hygiënemaatregelen
Bij bezoek graag uw aandacht voor de volgende
hygiënemaatregelen:
• Was regelmatig uw handen, zeker vóór en na het
bezoek
• Hoest of nies in uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en was na het
snuiten ook uw handen.
• Schud geen handen.

Overige richtlijnen kunt u vinden op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus

