
 

 

Vlaardingen, 14 juli 2020 

 

Betreft: Aanvullende informatie bezoekregeling 

Geachte heer, mevrouw, 

Inmiddels kunt u uw naaste weer bijna als vanouds bezoeken. We hebben afgelopen week 

veel mooie momenten gezien en veel positieve geluiden gehoord. Bewoners zijn blij dat ze 

weer bezoek mogen ontvangen en ook weer naar buiten kunnen met hun bezoek. 

We hebben deze week ook een aantal vragen ontvangen van bezoekers. In deze brief willen 

we deze vragen beantwoorden en u ook uitleggen waarom we sommige keuzes maken.  

Moeten bezoekers een mondkapje dragen?  

Zoals u in de vorige brief heeft kunnen lezen, vragen wij alle bezoekers een mondkapje op te 

doen en deze ook op te houden. We hebben hier veel vragen over gehad, omdat een aantal 

van u liever geen mondkapje draagt.  

De landelijke richtlijn van artsen is om een mondkapje te dragen, wanneer mensen niet 

gegarandeerd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Onze specialist 

Ouderengeneeskunde heeft ons dan ook geadviseerd om alle bezoekers een mondkapje te 

laten dragen. U draagt dit mondkapje niet alleen ter bescherming van uw naaste, maar ook 

voor de andere bewoners en onze medewerkers. 

 

Daarom blijven wij bij onze regel dat alle bezoekers (van 12 jaar en ouder) een mondkapje 

dragen tijdens het volledige bezoek. We vertrouwen erop dat u zich hieraan houdt. 

Hoeveel bezoek mag er op een bewonerskamer? 

Om de 1,5 meter afstand te kunnen houden, mogen er maximaal twee bezoekers op een 

bewonerskamer.  

U mag niet met de bewoner samen in de huiskamer van de afdeling verblijven, maar 

natuurlijk mag u wel uw naaste hier ophalen en daarna naar zijn/haar kamer toe gaan. 

Bezoektijden 

In de eerdere brief hadden we voor een aantal locaties/afdelingen bezoektijden 

opgeschreven. Deze bezoektijden komen te vervallen, u bent de hele dag door welkom bij 

uw naaste. Wel vragen we u rekening te houden met de zorg- en eetmomenten.  

Voor de revalidatieafdelingen blijven we wel de bezoektijden hanteren; u bent hier welkom 

tussen 14.30 – 17.00 uur en tussen 18.00 – 20.00 uur.  

In de ochtend is bezoek niet welkom, omdat veel cliënten dan een behandeling krijgen 

(fysiotherapie, ergotherapie, etc.) 

We doen het samen! 

Met elkaar proberen we corona buiten de deur te houden. Daar hebben we ook uw hulp bij 

nodig!  



- Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

- Was uw handen bij binnenkomst 

- Draag een mondkapje tijdens het bezoek aan uw naaste 

- Kom met maximaal 2 bezoekers per keer 

 

Hartelijke groet, 

 
Elly Dekker 

bestuurder Zonnehuisgroep Vlaardingen 

 

 


