
 

Vlaardingen, 20 mei 2020 

Betreft:  informatie over bezoek aan uw naaste 

 

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft het dinsdag 19 mei vast gehoord tijdens de persconferentie van de regering; vanaf 

25 mei mogen bewoners van verpleeghuizen weer gecontroleerd bezoek ontvangen, als de 

situatie dit toelaat. Wij zijn hier, samen met u, heel erg blij mee!  

Omdat we het bezoek zorgvuldig en met de grootst mogelijke veiligheid willen toelaten, 

starten we vanaf woensdag 27 mei eerst met het toelaten van een beperkte hoeveelheid 

bezoekers. Wanneer deze bezoeken goed verlopen, zullen we vanaf maandag 1 juni 

gefaseerd verder open gaan voor bezoek.  

Wel zijn er diverse landelijke maatregelen waaraan ook wij ons moeten houden. Daarnaast 

zijn er een aantal praktische zaken die we met u willen delen.  

U leest hieronder op welke manier wij het bezoek voor de bewoners gaan regelen. Leest u 

dit goed door! 

Wat u moet weten vóórdat u op bezoek komt 

- Elke bewoner mag aankomende tijd één vaste bezoeker ontvangen.  

- We plannen uw bezoek in, u kunt niet spontaan langs komen. U wordt hierover 

gebeld door de dagbestedingscoach van de afdeling. 

- U mag één keer per week maximaal één uur op bezoek komen. 

- U mag geen (lichte) ziekteverschijnselen hebben. 

Wat u moet weten tijdens uw bezoek 

- Bij aankomst bij de locatie identificeert u zich, wordt uw temperatuur opgemeten en 

stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Ook desinfecteert u hier uw 

handen en ontvangt u een mondkapje. Deze houdt u gedurende uw bezoek aan onze 

locatie continu op. 

- U houdt 1,5 meter afstand van iedereen, ook van uw naaste. 

- U loopt rechtstreeks naar de kamer van uw naaste.  

- U mag niet in andere ruimtes komen. 

- Tijdens uw bezoek kunt u geen gebruik maken van het toilet. 

- We begrijpen dat u graag uw naaste wilt knuffelen of vast houden, maar helaas kan 

dit nog niet.  

- U mag wel een cadeautje en/of bloemen meenemen voor uw naaste. (Zelfgemaakte) 

etenswaren mogen niet mee naar binnen. 

Wat u moet weten voor ná uw bezoek 

- Na het bezoek aan uw naaste loopt u via looproute rechtstreeks naar buiten. 

- U haalt uw mondkapje van uw mond (door de elastieken vast te pakken) en gooit 

deze in de vuilnisbak die buiten de locatie staat.  



U kunt niet op bezoek komen wanneer: 

 u positief getest bent op het coronavirus, dan wel als u een vermoeden heeft dat u 

besmet bent; 

 u een huisgenoot/gezinslid heeft die positief getest is op het coronavirus, dan wel 

waarbij een vermoeden bestaat dat hij/zij besmet is; 

 u korter dan 2 weken geleden hersteld bent van het coronavirus; 

 u één of meerdere van de volgende symptomen heeft: neusverkoudheid, niezen, 

hoesten; keelpijn, kortademigheid/benauwdheid, onverklaard reuk- en/of 

smaakverlies (ook zonder neusverkoudheid), verhoging/koorts of als u last heeft van 

(onverklaarde) diarree; 

 indien u in een zorginstelling woont (zoals een verpleeghuis of een instelling voor 

mensen met een verstandelijke beperking). 

En verder 

- We begrijpen dat het een teleurstelling kan zijn, dat een bewoner slechts één 

bezoeker mag ontvangen. Daarom houden we voorlopig ook de ‘praatramen’ beperkt 

actief. Wanneer u hier een afspraak voor wilt maken, dan kunt u hiervoor de afdeling 

bellen (zie de brief en bijlage van 1 mei 2020) 

- Wanneer het coronavirus weer opduikt binnen onze organisatie, dan kunnen we de 

bezoekregeling tijdelijk stop zetten. 

- Voor bewoners die binnen korte tijd komen te overlijden gelden andere bezoekregels. 

Hierover worden afspraken met u gemaakt. 

- Ons maatschappelijk werk is op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur telefonisch 

bereikbaar via 010-4759573 voor familie en mantelzorgers. Zij kunnen allerlei 

(praktische) vragen beantwoorden en u eventueel ook doorverwijzen naar andere 

hulpverleners. 

Tenslotte willen we u heel veel plezier, liefde en mooie momenten toewensen bij het bezoek 

van uw naaste!  

Daarnaast willen we u ook nogmaals danken voor al uw geduld, meeleven en fijne berichten 

die we afgelopen periode hebben ontvangen. We begrijpen dat deze periode voor u en uw 

naaste erg zwaar is en hopen dat het ontvangen van bezoek een eerste stap is in de weg 

terug naar de ‘normale’ wereld.  

 

Hartelijke groet, 

 

 

Elly Dekker 

bestuurder Zonnehuisgroep Vlaardingen 


