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Geachte bewoners van het Derkshoes en eerste contactpersonen,  
 
 
Vanaf 11 mei zijn een beperkt aantal locaties voor verpleeghuiszorg in Nederland weer open 

gegaan voor bezoek. Op basis van deze eerste ervaringen met verruiming van de 

bezoekregeling is het nu ook voor het Derkshoes mogelijk de bezoekregeling te gaan 

verruimen per 25 mei a.s. We hebben ons hier al langere tijd op voorbereid en zullen 

stapsgewijs de bezoekregeling verder uitbreiden. 

We beginnen door de huidige bezoekmogelijkheid in de Serre (met glazen tussenwand) uit 

te breiden met een bezoekmogelijkheid zonder deze glazen tussenwand, met in eerste 

instantie één vaste bezoeker per cliënt. Overige bezoekers kunnen nog gebruik blijven 

maken van de bezoekmogelijkheid mét glazen tussenwand. Het ontvangen van bezoek op de 

kamers van cliënten willen we voorlopig nog niet toelaten, om ook de medewerkers en 

andere bewoners op deze manier beter te kunnen beschermen.  

Belangrijk is dat de bewoner (en/of vertegenwoordiger) eerst samen de keuze maken of ze 

gebruik willen maken van deze aangepaste bezoekregeling en wie deze vaste bezoeker 

wordt. Ook gelden er een aantal voorwaarden voor het mogelijk maken van het bezoek. Op 

de achterzijde van deze brief leest u meer over de werkwijze en voorzorgsmaatregelen. 

Het is een begin. Zodra dit kan zullen we kijken naar verdere uitbreiding. We hopen dat we 

met elkaar verantwoord en stapsgewijs hierin een goede weg weten te vinden. 

 

Met vriendelijke groet,  

Ramon Snippe 

Bestuurder 

 



Toelichting bezoekregeling vanaf 25 mei a.s.  

 

Afspraak maken 

- Bewoner en naaste besluiten of ze gebruik willen maken van de aangepaste 

bezoekmogelijkheid en wie de vaste bezoeker wordt. 

- Bewoner en/of vaste  bezoeker kan via de receptie een afspraak maken. 

 Zaterdagmorgen 23 mei is van 9 tot 12 uur de receptie bereikbaar. Daarna  

 uitsluitend op werkdagen tussen 9 en 12 uur. 

- Bezoek is mogelijk vanaf maandag 25 mei (uitsluitend op afspraak).  

- Voor overige bezoekers blijft de bezoekmogelijkheid met glazen tussenwand bestaan 

(op afspraak). 

 

Bezoek 

- Bezoeker neemt thuis voorafgaand aan het bezoek de temperatuur op. Bij koorts of 

verhoging (37,5 graden en hoger) kan het bezoek niet plaatsvinden.  

- De bezoeker meldt zich bij de Serre en wordt hier ontvangen door een medewerker 

die het bezoek begeleidt. De begeleider bespreekt met u een aantal 

voorzorgsmaatregelen.   

- Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd.  

- Bewoner en bezoeker houden 1,5 meter afstand. 

- Een mondmasker wordt verstrekt door het Derkshoes indien de 1,5 meter afstand 

moeilijk te hanteren is.  

- Het meebrengen van een presentje is voorlopig niet mogelijk, omdat het nu nog 

onduidelijk is wat wel/ niet mag. 

- Er wordt in de bezoekruimte d.m.v. een tafel afstand gecreëerd. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

- Bezoek kan alleen komen als ze geen hoest- verkoudheidsklachten/ luchtwegklachten 

en/of verhoging of koorts heeft  gehad. Indien de bezoeker in contact is geweest met 

iemand die voorgenoemde klachten heeft of heel recent heeft gehad, waarbij corona 

niet is uitgesloten door een test, mag deze niet komen.  

- Voorzorgsmaatregelen worden nageleefd: voldoende afstand, hoesten of niezen in 

de elleboog en handen desinfecteren.  

- Bij een uitbraak van corona wordt de aangepaste bezoekregeling tijdelijk gestopt. 


