
 
 

  
 
Onderwerp:    Nieuwsbericht 
Aan:              Bewoners en familie  
Datum:             19 december 2020  
  
  
Naar aanleiding van de toespraak afgelopen dinsdag van premier Rutte, waarin is aangekondigd dat 
er helaas verscherpte maatregelen worden ingesteld, en mede gezien het fors oplopen van het 
aantal besmettingen, willen wij u informeren over de gevolgen voor u als bewoner en u als familie en 
contactpersonen.  
  
Familie op bezoek   
Voor de bezoekregeling hebben de verscherpingen tot gevolg dat vanaf 15 december het aantal 
bezoekers per dag per cliënt weer teruggebracht is naar maximaal 2 personen. Uitzonderingen zijn 
24, 25 en 26 december, voor deze dagen geldt dat er maximaal 3 personen per dag op bezoek mogen 
komen.   
Deze afspraken gelden in ieder geval tot en met 19 januari 2021 en zolang er geen sprake is 

van een (vermoeden van) besmetting.  
  
Helaas hebben we inmiddels ook besmettingen en verdachte situaties. Binnen locatie De Hoge Hof is 
1 cliënt positief getest en is de locatie in voorzorg-quarantaine. In Liefkenshoek is in woning 2 ook 1 
cliënt positief getest. Om die reden zijn woning 1 en 2 in verdachte quarantaine. In de wijk hebben 
we ook te maken met positief geteste cliënten of verdachte omstandigheden.  
 
Om de risico’s te beperken betekent dit aangepaste afspraken voor het bezoek. 
Bij voorzorg-quarantaine is 1 bezoeker per dag de afspraak. In geval van verdachte quarantaine is het 
1 bezoeker per dag maximaal 1 uur en moet er beschermende kleding worden gedragen. Deze 
kleding hebben wij voor u beschikbaar. Deze afspraken zijn hopelijk van korte duur. Als er sprake is 
van een besmetting of vermoeden van besmetting van uw familielid, nemen wij altijd persoonlijk 
contact op. 
 
Cliënten en bewoners op bezoek extern    
Wij begrijpen dat in deze periode ook onze cliënten graag op familiebezoek gaan. Om de veiligheid 
binnen onze muren te kunnen garanderen is ons dringende advies om dit niet te doen. Als een 
bewoner wel op bezoek gaat, gelden er voorwaarden. Is iemand buiten de zorginstelling op bezoek 
geweest dan gaat diegene aansluitend 10 dagen in voorzorg-quarantaine. Voor de cliënten die niet in 
quarantaine kunnen, is het helaas niet mogelijk om naar familie te gaan.   
  
Naar buiten  
Cliënten die niet in persoonlijke quarantaine maar wel als groep of locatie in quarantaine zijn, 
mogen wel naar buiten voor een blokje om, maar mogen geen mensen ontmoeten of naar een 
winkel in verband met mogelijke risico’s.   
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hygiëneregels bij bezoek van onze locaties  
We blijven u met klem vragen om de hygiëne voorschriften zoals hieronder vermeld strikt te blijven 
opvolgen in ons aller belang:  

 Altijd handen wassen bij binnenkomst 

 Houd te allen tijde 1,5 meter afstand 

 Mondneusmasker op de goede manier opzetten en niet meer aan het gezicht zitten 

 Als u vanwege besmetting aanvullende beschermende kleding moet dragen, wordt deze door 
ons beschikbaar gesteld en helpen onze medewerkers u hierbij  

 Kom alléén op bezoek als u vrij bent van koorts, verkoudheid en luchtwegklachten (hoesten, 
kortademigheid). We hopen dat men zich realiseert dat door het niet in acht nemen hiervan niet 
alleen uw naaste, maar óók de overige cliënten/bewoners van de afdeling en onze medewerkers 
een reëel risico lopen   

 Registratie bij bezoek blijft van kracht, zodat bron- en contactonderzoek mogelijk is, evenals het 
opnemen van de temperatuur     

 Bent u in de afgelopen 10 dagen in het buitenland geweest?    
o Nee → Verder geen actie  
o Ja → Bent u in een oranje of rood gebied geweest? Dan mag u als bezoeker niet naar 

binnen    
    

We houden u op de hoogte over de duur en de voortgang, als het uw familielid betreft doen we dat 
telefonisch. We kunnen het alleen samen!    
  
Crisisteam Corona    
Stichting Samen Zorgen   
  
 


