
 

 

 

Vlaardingen, 20 maart 2020 

 

Betreft: Verpleeghuisbewoners mogen geen bezoekers meer ontvangen 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 19 maart 2020 heeft de overheid besloten dat bewoners in verpleeghuizen geen bezoek 

meer mogen ontvangen. Ook onze vrijwilligers zullen we voorlopig niet inzetten op onze 

locaties. 

Deze maatregel is genomen om de groep kwetsbare bewoners te beschermen. Maar ook om 

de zorgmedewerkers te kunnen beschermen. Zij zijn hard nodig om goede zorg te kunnen 

blijven bieden aan uw naaste. 

We maken een uitzondering voor bewoners die stervende zijn, in die situatie is bezoek wel 

mogelijk.  

We begrijpen dat deze situatie erg ingrijpend is voor zowel uw naaste als uzelf, alsook voor 

de overige familieleden en vrienden. 

De minister vroeg alle naasten creatief te zijn met het leggen van contact. Te denken valt 

aan het versturen van een kaart, tekening of een telefoontje. Wij gaan actief op zoek naar 

andere mogelijkheden om contact te kunnen blijven onderhouden met uw naaste.  

Ook kunt u natuurlijk altijd bellen naar de afdeling waar uw naaste woont. Onze 

medewerkers staan u graag te woord. 

Op onze website www.zgvlaardingen.nl/coronavirus zullen wij hierover een update plaatsen, 

zodra er meer bekend is. Hier vindt u ook onze meest actuele informatie. 

U wilt iets brengen voor uw naaste 
We kunnen ons voorstellen dat u een kaart, bloemen of iets anders leuks wilt brengen voor 
uw naaste. Dit kan natuurlijk! Bij de ingang van de locatie staat een kar waarin u uw spullen 
kwijt kunt. Onze zorgmedewerkers zorgen dat uw cadeautje bij de juiste bewoner terecht 
komt. 

U verzorgt de was voor uw naaste 
De zorgmedewerkers verzamelen de vuile was van uw naaste en doen deze in een gele zak. 
Op deze zak staat de naam, afdeling en kamernummer van de bewoner. Deze gele zakken 
worden bij de ingang van de locatie geplaatst, de vuile was kunt u hier ophalen. 

Schone was kunt u ook neerzetten bij de ingang van de locatie. Graag in een zak met hierop 
duidelijk de naam, afdeling en kamernummer van de bewoner. Wij zorgen dat de was bij uw 
naaste terecht komt. 



 

 

 

 

We willen u vragen om dit bericht door te geven aan alle andere familieleden en vrienden 

van uw naaste.  

Rest mij nog u veel sterkte toe te wensen in deze onzekere en moeilijke periode. We 

rekenen op uw begrip voor deze maatregel om zowel onze bewoners als de medewerkers zo 

lang mogelijk gezond te laten blijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Elly Dekker 

bestuurder Zonnehuisgroep Vlaardingen 

 


