BELEID ROND OVERLIJDEN BEWONER IN HET ANKER TIJDENS CORONACRISIS
Aangepast d.d. 18 november 2021

De coronacrisis is aanleiding voor tijdelijk beleid rondom het overlijden van de bewoner.
Dit beleid bestaat uit 2 delen, te weten:
1. Beleidskeuzes van het Anker;
2. Algemene artikelen uit de RIVM-richtlijn Postmortale zorgverlening bij bewoners met COVID-19.

1.

Specifieke beleidskeuzes van het Anker in de stervensfase en na overlijden

1.1

Afspraken over bewoners met een COVID infectie

Bezoek tijdens de stervensfase
Het moment waarop de stervensfase ingaat wordt bepaald door de arts. Vanaf dat moment mag de
bewoner meer bezoek ontvangen. Het gaat dan om 5 bezoekers per 24 uur, waarbij er maximaal 2
tegelijk aanwezig mogen zijn en geen kinderen beneden de 13 jaar. Alle bezoekers dragen volledige
bescherming, dat wil zeggen een schort, handschoenen, een veiligheidsbril en mondmasker. Het kan zijn
dat de situatie van de bewoner aanleiding geeft om dit aantal aan te passen, dit zal dan worden
afgestemd door de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende van de afdeling.
Als er buiten de 5 vaste bezoekers nog meer kinderen zijn, worden deze in de gelegenheid gesteld om
eenmalig afscheid te komen nemen. Dit in groepjes van maximaal 2 tegelijk.
Na overlijden
Indien gewenst kan de laatste zorg geboden worden in het Anker, hierbij mogen maximaal 2
familieleden/relaties aanwezig zijn naast de begrafenisondernemer. In deze fase wordt nog steeds
beschermende kleding gedragen.
Het overleg met de begrafenisondernemer en de familie na overlijden dient plaats te vinden buiten het
Anker. Behalve als naast de begrafenisondernemer maximaal 2 familieleden/relaties aanwezig zijn, dan
mag het in het appartement van de bewoner.
De overledenen kan niet in het Anker worden opgebaard, in afstemming met de begrafenisondernemer
zal daarvoor een andere locatie moeten worden gezocht. Het appartement dient na het overlijden eerst
72 uur gelucht worden. Dit gebeurt door de ventilatieroosters te openen, op advies van de GGD. Dit
geldt ook voor appartementen in de Schenkhof. Daarna kan het appartement leeggehaald worden.
Hiervoor gelden de algemene regels, waarbij op dit moment maximaal 2 familieleden aanwezig mogen
zijn.
Het Anker draagt er zorg voor dat de overleden bewoner op een waardige en respectvolle wijze het
Anker verlaat. De aanwezige medewerkers zullen, indien mogelijk, de overleden bewoner uitgeleide
doen in de hal en gang van het Anker, waarbij ze de 1,5 meter afstandsnorm onderling hanteren.
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1.2

Afspraken over bewoners zonder COVID infectie

Bezoek tijdens de stervensfase
Het moment waarop de stervensfase ingaat wordt bepaald door de arts. Vanaf dat moment mag de
bewoner meer bezoek ontvangen. Actuele informatie over het aantal bezoekers in de terminale fase
wordt gedeeld met bewoners en de 1e contactpersonen en weergegeven op de website, onder Corona
nieuws.
Als er buiten het afgesproken aantal bezoekers nog meer kinderen zijn, worden deze in de gelegenheid
gesteld om eenmalig afscheid te komen nemen. Dit in groepjes van maximaal 2 tegelijk.
Na overlijden
De overledenen kan niet in het Anker worden opgebaard, in afstemming met de begrafenisondernemer
zal daarvoor een andere locatie moeten worden gezocht. Ook het overleg met de
begrafenisondernemer en de familie na overlijden dient plaats te vinden buiten het Anker. Indien
gewenst kan de laatste zorg geboden worden in het Anker, hierbij mogen maximaal 2
familieleden/relaties aanwezig zijn naast de begrafenisondernemer.
Het Anker draagt er zorg voor dat de overleden bewoner op een waardige en respectvolle wijze het
Anker verlaat. De aanwezige medewerkers zullen indien mogelijk de overleden bewoner uitgeleide doen
in de hal en gang van het Anker, waarbij ze de 1,5 meter afstandsnorm onderling hanteren.
Voor het leegmaken van het appartement gelden de algemene regels, waarbij op dit moment maximaal
2 familieleden aanwezig mogen zijn.

2.

Algemene artikelen uit de RIVM-richtlijn Postmortale zorgverlening (website RIVM)

Het nieuwe coronavirus is een virus dat door besmette druppels die vrijkomen bij hoesten en niezen en
(direct) contact overgebracht wordt van mens op mens. Griepvirussen worden op dezelfde wijze
verspreid. De zorg voor een patiënt overleden aan het nieuwe coronavirus is daarom hetzelfde als de
zorg voor een patiënt overleden aan griep (influenza). De reguliere hygiënemaatregelen die gelden voor
de uitvaartbranche volstaan daarom ook voor de zorg voor overledenen aan het nieuwe coronavirus.
Welke besmettingsrisico’s zijn er bij het verzorgen van een overledene?
Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het
virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na
overlijden. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne
zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken.
Wanneer moet handhygiëne worden toegepast?
Het is belangrijk om handhygiëne uit te voeren na elk contact met de overledene, na het verwijderen
van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene.
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Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er nodig bij het verzorgen van de overledene met Covid?
Draag tijdens de verzorging een schort met lange mouwen en handschoenen. Het dragen van een
veiligheidsbril en mondneusmasker is niet nodig. Trek eerst het schort aan en dan de handschoenen,
over de manchetten van de mouwen. Bij het uitrekken is de volgorde andersom: eerst de handschoenen
uitdoen, daarna handhygiëne toepassen, dan het schort uittrekken en vervolgens weer handhygiëne
toepassen.
Hoe moet een overledene vervoerd worden?
De overledene kan op de normale manier opgehaald en vervoerd worden. Bij direct contact met de
overledene dient een schort met lange mouwen en handschoenen te worden dragen, gevolgd door
handhygiëne. Volg de lokale aanwijzingen van het Anker op.
Zijn er beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de overledene?
Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de
overledene. Net als anders, wordt goede handhygiëne daarna geadviseerd.
Zijn er beperkingen aan het contact met de nabestaanden?
Momenteel is het advies van kracht om geen handen te schudden. Er zijn verder geen beperkingen aan
het contact met de nabestaanden, tenzij zij ook ziek zijn door het nieuwe coronavirus. Dan kunnen zij in
principe niet bij de uitvaart zijn. Gelukkig zijn er moderne communicatiemiddelen die het mogelijk
maken om de uitvaart of afscheidsdienst (digitaal) mee te maken.
De RIVM-website verwijst ook naar de website van Branchevereniging Uitvaartondernemingen.

Beleid rond overlijden bewoner in het Anker tijdens coronacrisis

Pagina 3 van 3

