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     Betreft: veiligheidsvoorschriften bij huisbezoek 

 
 
Als een telefoongesprek of een videogesprek niet lukt, kan de thuisbegeleider toestemming 
vragen om toch op huisbezoek te komen. Dat kan alleen als het huisbezoek als noodzakelijk wordt 
beschouwd en volgende veiligheidsvoorschriften strikt worden nageleefd: 
 
o Indien mogelijk gaat de begeleiding buiten door, minstens in een goed geventileerde ruimte. 
o Er zijn zo min mogelijk aanwezigen 
o Maximale handhygiëne: iedereen wast of ontsmet zijn handen bij het begin van het 

huisbezoek; oppervlaktes (tafelblad, stoelleuning…) die worden aangeraakt worden ontsmet. 
Men is attent voor het doorgeven van bv. balpen, smartphone, formulieren…. 

o Er is minimaal anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen. 
o Alle aanwezigen dragen een mondmasker, eventueel in combinatie met een faceshield 
o Thuisbegeleider draagt schort/wisselt kledij als er fysiek contact nodig is 
o Een huisbezoek of overleg duurt niet langer dan 1 uur. 
o Als u of één van uw gezinsleden of mensen met wie u contact hebt gehad, zich ziek voelt 

voor het huisbezoek, verwittig dan de thuisbegeleider. 
o Als u, of één van uw gezinsleden zich na het huisbezoek (tot 7 dagen na het contact), zich ziek 

voelt,  neem dan contact met de huisarts. Als u getest moeten worden, dan vragen wij u ons 
zo snel mogelijk te verwittigen. 

o Als de thuisbegeleider/mobiel medewerker zich vooraf ziek voelt, bellen we het huisbezoek 
af. Als de thuisbegeleider/mobiel medewerker ziek wordt achteraf (tot 7 dagen na het 
contact), en op advies van de huisdokter getest moet worden, wordt u verwittigd.  

 
Als de veiligheidsvoorwaarden niet zijn gegarandeerd bij de start van het huisbezoek, dan 
verwachten we dat de thuisbegeleider het huisbezoek niet laat doorgaan. 
 
Dank u wel alvast voor uw medewerking! 
Bij vragen of opmerkingen kan u steeds contact opnemen. 
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