
Nee tenzij 



ongeveer 200.000 mensen met een beperking en 170.000 medewerkers en 
een divers palet:  

Typerend voor de Gehandicaptenzorg:

- Grote diversiteit van mensen met een beperking: 
• In leeftijd: van jong tot oud. 
• (licht)verstandelijke beperking, lichamelijk, auditief, zintuiglijk, niet aangeboren 

hersenletsel, psychische problematiek en/of gedragsproblematiek 
• Grote diversiteit in soorten ondersteuning:
• Wonen met verblijf, in een instelling, in de wijk, dagbesteding, ambulante 

ondersteuning, forensische zorg, vg/ggz behandeling, kinderdagcentra, logeren, 
naschoolse opvang, speciaal onderwijs, passend werk, thuisbehandeling, therapie, 

• Langdurige verblijf, kortdurend verblijf, crisisopvang etc. 



Het afwegingskader helpt aanbieders om de tenzij, stap voor stap, te 
verruimen 

Nee tenzij; stap voor stap

Algemene uitgangspunten;  zoals RIVM richtlijnen, regeling moet hanteerbaar zijn voor 
clienten, verwanten en begeleiders, bezoek is op afspraak. Bezoek komt niet in algemene ruimtes. De 
bezoekduur is gelimiteerd in tijd ( 1-2 uur) en aantal bezoekers (1 of 2). Duiding van hoog of laag 
risiconiveau en de mate van risicoaanvaardbaarheid.

Afwegingskader:  
1)Bepaal hoe het afwegingskader toe te passen en hou rekening met een aantal aspecten zoals 
gezondheid en gesteldheid clienten, gezondheid en capaciteit medewerkers, de diversiteit van 
woonvormen en clientpopulatie, de betrokkenheid van professionals zoals gedragskundigen, artsen en 
geestelijk verzorgers. 
2) Handvat voor duiding risiconiveau en aanvaardbaardheid: het risico op ernstig verloop als 
clienten besmet raken of Het risico op onderlinge besmetting als gevolg van b.v groepsgrootte, 
bouwkundige omstandigheden. 



En wat nog meer:

• Cliënten gaan in principe niet voor een periode naar huis of op 
bezoek

• Goede communicatie; oa; duidelijke en tijdige informatie over het beleid, 
over de overwegingen die een rol hebben gespeeld, de betekenis er van voor 
client en verwant en de voortgang van het bezoekbeleid. 



Wat kan al wel:

• Kinderen onder de 12 jaar kunnen bezoek ontvangen van ouders, gereguleerd in 
tijd en duur en vaste personen 

• Mensen met een beperking die begeleid zelfstandig wonen in een appartement met 
eigen opgang en geen gemeenschappelijke kan de algemene richtlijn RIVM gelden: 
max. 3 bezoekers en ruim 1.5 afstand

• Ouderen en mensen met ernstige meervoudige beperkingen worden geduid als zeer 
kwetsbare groep. Bezoek is alleen mogelijk als verwant onderdeel is vna het zorg 
en dienstverleningsproces

• Locaties waar gemengde doelgroep verblijft: hier gaat het om de afweging tussen 
individueel belang en collectief belang, met aandacht voor het individu, groep en 
locatie waarbinnen met elkaar rekening wordt gehouden. Uitzonderingen moeten 
uitlegbaar zijn.



Dank u wel voor uw aandacht
Boris van der Ham, voorzitter VGN


