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Update 
 

Op 19 mei heeft het kabinet opnieuw een 

versoepeling van de coronamaatregelen 

aangekondigd. Dit keer is er ook voor u  

goed nieuws!  
 

Bezoek 
Eerder dan verwacht, mogen verpleeghuizen  

- mits zij daarvoor klaar zijn en onder strikte 

voorwaarden - met ingang van 25 mei langzaam 

aan weer wat bezoek ontvangen.  

 

In de afgelopen periode hebben wij ons op 

versoepeling van het bezoekverbod voorbereid 

en hebben wij een bezoekregeling opgesteld.  

Omdat wij zorgvuldigheid belangrijker vinden 

dan snelheid, willen wij op 28 mei – onder 

voorbehoud - starten met het toelaten van 

bezoek in Maronia. Als alles goed gaat, willen 

wij met ingang van  2 juni bezoek aan Parkwijk 

mogelijk maken en vervolgens op 3 juni de 

eerste bezoekers in Bloemswaard ontvangen.  

 

Let op!: de coördinatoren zorg of evv’ers 

nemen contact op met onze cliënten en hun 

eerste contactpersoon om afspraken te maken 

over bezoek. Wij verzoeken u vriendelijk niet 

zelf te bellen. 

 

Bezoekregeling 
Hieronder vindt u een beknopte weergave van 

onze bezoekregeling: 

 In Bloemswaard en Parkwijk wordt bezoek 

ontvangen in de restaurants, in Maronia in 

het appartement van de cliënt; 

 Elke bewoner mag maximaal één keer per 

week één vaste bezoeker ontvangen; 

 Bezoek is uitsluitend mogelijk op 

doordeweekse dagen en in vaste tijdslots; 

 
 

 De coördinator zorg of evv’er neemt contact 

op met de eerste contactpersoon om de 

bezoekwensen van de cliënt te bespreken  

en een eerste bezoekafspraak in te plannen 

(Let op!: als de eerste contactpersoon niet 

de aangewezen bezoeker is, is het de 

verantwoordelijkheid van de eerste 

contactpersoon om de aangewezen bezoeker 

te informeren); 

 Bezoek meldt zich niet eerder (en niet later) 

dan op de afgesproken tijd en wacht zo nodig 

in de auto of in de buurt; 

 Bezoek houdt zich te allen tijde aan de 

bezoekrichtlijnen en tekent daarvoor bij 

binnenkomst; 

 Voordat aan de bezoeker toegang wordt 

verleend, vult hij/zij een vragenlijst in en 

wordt zijn/haar temperatuur opgenomen met 

een infraroodthermometer; 

 De bezoeker legitimeert zich aan de deur; 

 De bezoeker desinfecteert zijn/haar handen 

bij binnenkomst; 

 De bezoeker ontvangt een mondkapje en 

draagt dit gedurende zijn/haar bezoek; 

 De bezoeker volgt te allen tijde de 

instructies van onze medewerkers op. 

 

 

 

Basisregels 
 

 Was uw handen vaak  

 Hoest en nies in binnenkant elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Schud geen handen 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand 



De volledige bezoekregeling en -richtlijnen 

ontvangt u tijdens/na het informatiegesprek 

met de coördinator zorg. Ook vindt u ze op onze 

website bij het nieuws over het coronavirus. 

 

Let op!:  

Als bezoeker heeft u een grote verantwoor-

delijkheid en een belangrijk aandeel in het 

slagen van de bezoekregeling en het gezond 

houden van onze medewerkers en cliënten. 

Het niet volgen van de regels en richtlijnen 

door slechts één bezoeker kan ertoe leiden 

dat de bezoekregeling voor iedereen wordt 

teruggedraaid.  

 

Activiteiten 
Zolang alle eerder geplande activiteiten geen 

doorgang kunnen vinden, organiseren wij voor 

onze bewoners zo veel mogelijk individuele en 

kleinschalige activiteiten. Aan groepsactivitei-

ten mogen maximaal vier bewoners deelnemen, 

onder begeleiding van één medewerker.  

 

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 de dagcentra in Bloemswaard en 

Parkwijk in elk geval tot 15 juni gesloten.  

Tegen die tijd zullen wij de mogelijkheden 

opnieuw bekijken. 

 

Behandelingen  
Om de veiligheid van onze bewoners zo veel 

mogelijk te waarborgen, worden behandelaars 

nog steeds uitsluitend ingezet bij spoed. Of dat 

het geval is, wordt beoordeeld door de arts of 

regieverpleegkundige. De fysiotherapie- en 

pedicurepraktijk in Parkwijk blijven gesloten.  

Kapper 
De kapsalon in Parkwijk blijft vooralsnog 

gesloten. De kapsalon in Dienstencentrum 

Elsbroek is wel open. Onze bewoners mogen 

daar helaas nog niet naartoe.   

 

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 zal de bezoekregeling worden 

aangepast of opgeschort. 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met 

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

mailto:info@hozo.nl

