
 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaardingen, 30 juni 2020 

Betreft: uitbreiding bezoekregeling 

 

Beste heer, mevrouw, 

 

Met groot genoegen kunnen we een volgende stap zetten in onze bezoekmogelijkheden. U kunt 

weer bijna als vanouds langskomen en hieronder hebben we dat nader uitgelegd. Een aantal zaken 

blijven belangrijk; houdt 1,5 meter afstand, was uw handen en help ons om met niet teveel mensen 

bij elkaar te zijn in één ruimte. Natuurlijk willen u en wij onze groep kwetsbare bewoners zoveel 

mogelijk beschermen. Het virus is nog in onze samenleving en daarom hebben wij richtlijnen 

opgesteld om de openstelling veilig en verantwoord te kunnen organiseren. 

 

In deze brief zetten we deze richtlijnen voor u op een rijtje: 

 

Bezoek 

 Het is mogelijk om de gehele dag door op bezoek te komen met uitzondering van de 

maaltijd- en zorgmomenten. We hanteren hiervoor bezoektijden per locatie:  

o Somatiek Zonnehuis:  10.30 -12.00, 14.30 tot 16.30 en van 18.30 tot 20.30 uur 
o PG Zonnehuis:    10.30-12.30 en van 13.30 tot 20.00 
o Reva Dillenburg:    14.30 - 17.00 en 18.00 – 20.00 
o Adriaan Pauw en Drieën-Huysen Noord: geen vaste bezoektijden 
o Laurenburg en Drieën-Huysen Zuid:  geen vaste bezoektijden 

 Omdat we ons moeten houden aan de 1,5 - meter maatschappij mogen er maximaal 2 

bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment. Op deze wijze krijgen we 

niet te veel bezoekers binnen waardoor de 1,5 meter afstand mogelijk blijft. 

 U kunt uw naaste op de kamer bezoeken of samen een wandeling maken in de tuin of buiten 

het verpleeghuis. Het is niet verstandig om een bewoner mee te nemen voor bijvoorbeeld 

een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging buitenshuis vormt een risico 

voor besmetting. Bij een wandeling buiten is het risico op besmetting veel minder en daarom 

wel toegestaan. 

 De huiskamer van de afdelingen mag nog niet door bezoekers worden gebruikt. 

 We vragen u drukke plekken te vermijden en de gang en centrale hal zo spoedig mogelijk te 

verlaten.  

 Somatische bewoners en cliënten van de revalidatieafdelingen mogen met bezoek naar De 

Brasserie. De Brasserie is geopend van 9.00 tot 17.00 uur. U mag zelf niets uit de koeling of 

van de toonbank pakken, dit wordt aangegeven. Betalen kan alleen met pin.  

 Voor de bezoekers van de PG afdelingen in Het Zonnehuis wordt er een gelegenheid 

gemaakt waar koffie/thee kan worden gedronken en er iets lekkers beschikbaar zal zijn. Op 

Drieën-Huysen Noord en Adriaan Pauw zijn de mogelijkheden voor koffie/thee weer als vóór 

de coronacrisis geregeld. 

 

  



 

 

 

Bij binnenkomst van de locatie 

 

 Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen bij een zuil met desinfecterend middel. 

 Daarna vult u op een formulier uw contactgegevens in. Deze gegevens zijn nodig, mocht er 

een contactonderzoek nodig zijn.  

 Er staan mondkapjes klaar. We vragen u deze op te zetten voor de bescherming van onze 

medewerkers en uw naaste. Na het opzetten van uw mondkapje volgt u de aangegeven 

route naar de kamer van uw naaste. 

 Op de afdeling ziet u dat onze zorgmedewerkers mondkapjes alleen in bepaalde situaties 

dragen. Zij volgen hierin de vastgestelde richtlijnen en kunnen dankzij hun zorgachtergrond 

per situatie bepalen of een mondkapje nodig is.  

 

Overige informatie 

 

 Vrijwilligers worden nog beperkt ingezet. Indien een cliënt of een afdeling voor een activiteit 

extra ondersteuning nodig heeft, kan de locatiemanager besluiten om vrijwilligers in te 

zetten.  

 Omdat de bezoekers weer op elk moment naar de cliënt mogen, zal de was van de 

bewoners weer volgens de gebruikelijke manier worden geregeld. De karren met de 

waszakken worden dan ook weer bij de ingangen weggehaald. 

 De kappers en pedicures mogen weer aan het werk. Zij werken alleen voor cliënten van het 

verpleeghuis en volgens de richtlijnen van het RIVM. 

 Omdat cliënten bezoek mogen ontvangen, worden vanaf 30 juni de praatramen afgeschaft. 

 Wanneer u positief wordt getest op corona én wanneer u in de twee weken daarvoor op 

bezoek bent geweest, willen wij u vragen dit door te geven aan de afdeling van uw naaste. 

 Mocht er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, aankomende periode toch weer een 

besmetting zijn, dan worden betrokkenen hier uiteraard over geïnformeerd. Een besmetting 

kan ook gevolgen hebben voor bezoek van de locatie. 

 

Wellicht overbodig, maar we vragen u bij verkoudheidsklachten, hoest of verhoging en koorts niet 

op bezoek te komen en uzelf snel te laten testen. Om elkaar te blijven beschermen is het belangrijk 

voorzichtig te blijven, 1,5 meter afstand te houden en rekening te houden met elkaar. 

 

We zijn blij dat we deze stap kunnen nemen naar het nieuwe ‘normaal’. Ik wens u een fijne tijd toe 

en een mooie zomer. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

 

Elly Dekker 

bestuurder Zonnehuisgroep Vlaardingen 


