
Update 
 

Inmiddels hebben wij op al onze locaties  

de eerste bezoekers mogen ontvangen. 

Vooralsnog verlopen de bezoeken 

voorspoedig. Wij bedanken u hartelijk  

voor uw medewerking!  
 

Bezoek 

Vanaf 8 juni hoeven cliënten en vaste bezoe-

kers tijdens het bezoek geen mondkapjes meer 

te dragen. Uiteraard mag dat wel. Ook gaan wij 

vanaf die datum in onze restaurants weer koffie 

en thee schenken tijdens het bezoek. 

 

Bezoek plannen 

Met ingang van 15 juni kunnen geregistreerde 

bezoekers hun bezoek inplannen via een digitaal 

boekingssysteem. Alle eerste contactpersonen 

ontvangen op 8 juni een e-mail met een link. 

Via deze link kunnen zij een beschikbare tijd 

reserveren of een reservering wijzigen of 

annuleren. Let op!: Bezoekers moeten voor elke 

keer dat zij op bezoek willen komen een nieuwe 

afspraak inplannen. Dit gaat niet automatisch.  

  

Vanaf 8 juni is het niet meer mogelijk om te 

reserveren via de coördinatoren zorg. Alléén  

als een vaste bezoeker geen toegang heeft tot 

het digitale reserveringssysteem kan hij/zij 

telefonisch een bezoek inplannen via het 

secretariaat (0252 576 500).  

 

Verruiming bezoekregeling 
Op 3 juni heeft het kabinet bekendgemaakt  

dat verpleeghuizen vanaf 15 juni – een maand 

eerder dan verwacht – hun bezoekregeling  

volgens eigen planning mogen verruimen. 

 

 
Binnenkort gaan wij de bezoekregeling evalu-

eren. Na 15 juni - als de huidige bezoekregeling 

twee weken loopt - willen wij het mogelijk 

maken dat cliënten twee vaste bezoekers 

kunnen aanwijzen. Ook mogen zij dan twee 

bezoekers tegelijkertijd ontvangen.  

 

Op 15 juni informeren wij u over de nieuwe 

bezoekregeling en de exacte ingangsdatum. 

 

Activiteiten 
De bewoners van Maronia mogen vanaf 2 juni  

al onbeperkt gebruikmaken van de binnentuin.  

Met ingang van 9 juni gaan ook de terrassen  

van Bloemswaard en Parkwijk verder open. 

Bewoners mogen zonder begeleiding naar het 

terras of de binnentuin wanneer en zolang zij 

willen. Uiteraard moet wel de anderhalvemeter-

maatregel in acht worden genomen.  

 

Vanaf 9 juni kunnen onze bewoners ook weer 

wat drinken op het terras. 

 

Vanaf 10 juni mogen bewoners onder begelei-

ding van een van onze medewerkers of de vaste 

bezoeker een wandelingetje maken rond het 

huis. 

Basisregels 
 

 Was uw handen vaak  

 Hoest en nies in binnenkant elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Schud geen handen 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand 
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Wandelen met een bezoeker is mogelijk in 

plaats van bezoek en uitsluitend tijdens de 

bezoektijden. 

 

Met ingang van 15 juni gaan onze restaurants 

gedeeltelijk open voor bewoners. 

 

Op 16 juni openen wij het terras van het 

groepswonen in Parkwijk. 

 

Vanaf 16 juni gaan wij voor onze bewoners 

naast individuele en kleinschalige activiteiten 

op de afdelingen ook weer groepsactiviteiten in 

de centrale ruimten organiseren. Daarbij geldt 

een maximum van twintig bewoners. 

 

Dagcentra 
Het kabinet heeft besloten dat dagcentra met 

ingang van 1 juni onder strikte voorwaarden  

hun deuren mogen openen. Omdat wij eerst  

de bezoekregeling in goede banen willen leiden, 

blijven onze dagcentra nog even gesloten.  

Wij streven ernaar de dagcentra op 15 juni  

te heropenen. 

 

Pedicure  
Met ingang van 8 juni is de pedicurepraktijk in 

Parkwijk elke maandag geopend voor bewoners. 

Klanten van buitenaf worden nog niet in de 

praktijk behandeld. 

 

Op 11 juni komt de  pedicure uit Diensten-

centrum Elsbroek voor het eerst weer langs  

in Bloemswaard voor reguliere behandelingen.  

Zij start die dag op de derde etage.  

 

Op 18 juni behandelt de pedicure de bewoners 

van de vierde etage, op 19 juni de bewoners 

van de vijfde etage en op 13 juli zijn de 

bewoners van de tweede etage aan de beurt.  

 

Op 29 juni is de pedicure in Maronia.  

 

Spoedgevallen worden in overleg tussendoor 

door de pedicures behandeld. 

 

Fysiotherapeut 
Ook de fysiotherapeuten hebben hun reguliere 

behandelschema’s weer opgepakt. De 

fysiotherapeuten hebben hun taken onderling 

verdeeld, zodat zij niet van locatie hoeven te 

wisselen. Daardoor kan het zijn dat u tijdelijk 

een andere fysiotherapeut krijgt dan u gewend 

bent. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. 

 

Kapper 
Op 3 juni was de kapsalon in Parkwijk voor het 

eerst weer open voor bewoners. 

Klanten van buitenaf kunnen nog niet in de 

salon terecht. De kapsalon is tijdelijk alleen  

op woensdag en donderdag geopend.  

 

Op 5 juni worden de eerste bewoners van 

Bloemswaard in hun appartement of in een vrije 

huiskamer op de afdeling geknipt door de vaste 

kapper van Haarstudio Elsbroek. Bewoners van 

Bloemswaard kunnen tijdelijk alleen op vrijdag 

en zaterdag worden geknipt.  

 

Op 8 juni  en de daarop volgende maandagen is 

de kapper van Haarstudio Elsbroek in Maronia.  

 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen 

naar 0252 505 054. 

 

Persoonlijk contact 
Buiten de beperkte bezoekregeling blijft 

persoonlijk contact mogelijk via beeldbellen, 

zwaaien en bellen achter glas. U kunt hiervoor 

een afspraak maken (na 11:00 uur) met een van 

onze zorgmedewerkers. 

 

Besmettingen 
Tot op heden zijn er bij onze cliënten en 

medewerkers geen besmettingen met het 

coronavirus geconstateerd. Wij doen er alles 

aan om dat ook zo te houden. Mocht het virus 

op enig moment toch in een van onze huizen 

opduiken, dan zullen versoepelingen van de 

maatregelen worden aangepast of opgeschort. 

 

Routekaart 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een routekaart, 

waarin alle in juni doorgevoerde en nog door  

te voeren versoepelingen staan vermeld.  

 

Let op!: het overzicht is gebaseerd op de op  

5 juni 2020 geldende situatie. Wij behouden 

ons het recht voor geplande versoepelingen 

aan te passen of op te schorten indien 

daarvoor een zwaarwegende reden is, dan 

wel gewijzigd overheidsbeleid ons daartoe 

verplicht. Mochten wij eerder dan verwacht 

meer ruimte krijgen om versoepelingen door 

te voeren, dan kunnen wij de routekaart 

eveneens aanpassen. Uiteraard informeren 

wij u dan onmiddellijk daarover. 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met 

ons op via 0252 576 500 of info@hozo.nl.  

mailto:info@hozo.nl

