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Plaats en datum: Linne 23 mei 2020   

Betreft:   aangepaste bezoekmogelijkheden  

 

 

Beste bewoner, eerste contactpersoon, collega en vrijwilliger, 

 

Vanaf maandag 25 mei gaan we starten met een aangepaste bezoekersregeling bij De 

Maartenshof Linne. In deze brief leggen we uitgebreid uit hoe dat verloopt.  

 

De strekking van deze brief is gebaseerd op voorzichtigheid en veiligheid, van u de 

bewoners en onze zorgprofessionals. Voorzichtigheid en veiligheid die we sinds 10 maart j.l. 

hanteren, heeft ertoe geleid dat we sindsdien samen Covid/19 zo goed als buiten de deuren 

van De Maartenshof Linne hebben weten te houden. Ook nu de situatie gaat versoepelen 

vragen we uw medewerking, om samen “Covid/19 vrij” door deze nieuwe periode te komen. 

Zoals de minister het al aangaf “Beter voorzichtigheid vooraf, dan spijt achteraf”, we 

rekenen op uw medewerking. 

 

Kort tijdspad: 

• Vanaf 25 mei 1 vaste bezoeker per bewoner, maximaal 2x per week van maximaal 1 uur, 

wekelijks op vaste dagen en tijden; 

• Vanaf 8 juni, is bezoek van pedicure weer toegestaan; 

• Vanaf 8 juni, is bezoek van de vaste kapper van De Maartenshof Linne weer toegestaan; 

• Bezoek aan de kapper is niet toegestaan; 

• Voor vrijwilligers is het nog even wachten;  

Over een verder tijdspad wordt u tijdig geïnformeerd. 

 

Voor bovenstaande geldt dat dagen en tijdstippen vooraf met de Maartenshof dienen te 

worden afgestemd. Niet gepland bezoek zal worden geweigerd. Voor alle bovenstaande 

bezoekers is deze brief van toepassing. 

 

Algemene regels 

De algemene regels zijn als volgt: 

• Iedere bewoner mag 1 vaste bezoeker aanwijzen; 

• Deze vaste bezoeker mag volgens bovenstaand tijdspad op visite komen; 
• Deze bezoeker heeft géén corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, keelpijn, hoesten, 

niezen, koorts vanaf 38 graden) en de thuissituatie kent eveneens geen corona-
gerelateerde klachten; 

• Het bezoek vindt plaats op een veilige afstand (minimaal 1,5 m) van zorgverleners en 
andere bewoners; 
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• Bezoekmomenten zijn vooraf afgestemd en gepland; 
• Bezoeker belt aan, aan de voorzijde en wordt via de zij ingang naar het appartement of 

de slaapkamer begeleidt, of naar een zithoek in een van de tuinen; 
• Er is een goede spreiding van bezoekers over de dag en een goede balans over de week 

(7 dagen per week) om kruising van bezoekers te voorkomen.  Dat wil zeggen per dag, 
per tijdsinterval maximaal 2 bezoekers aan zowel de voor- als achterzijde; 

• Bezoeker houdt zich aan de hygiëne richtlijnen van het RIVM en De Maartenshof Linne: 
dragen van mondneusmasker en handschoenen; 

• Medewerkers dragen structureel geen mondneusmaskers meer. Als ze bezoekers 
begeleiden dragen ze wel een mondneusmasker en handschoenen; dit zolang de situatie 
het toelaat; 

• Bewoners aan de voorzijde zullen ook weer deelnemen aan gezamenlijke activiteiten in 
kleine groepen en het gezamenlijk eetmoment in de woonkamer;  

• Indien u onverhoopt afziet van een gepland bezoek, hoeft u ons niet te informeren. Uw 
bezoekbeurt van dat moment is dan voorbij. 

 

Inventarisatie vaste contactpersoon 

Iedere bewoner mag 1 vaste bezoeker ontvangen. Inmiddels is deze inventarisatie van start 

gegaan. Dit wordt geregistreerd in het zorgleefplan (ONS). De eerste contactpersoon wordt 

hierover door ons geïnformeerd en deze informeert naasten hierover. 

 

Bezoek inplannen 

Deze vaste bezoeker mag volgens bovenstaand tijdspad op visite komen. Per woonkamer 
wordt een planning gemaakt. Bezoek is mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of tussen 15.30- en 
16.30 of tussen 19.00 en 20.00.  Het inplannen van bezoek kan op de volgende manier: 

• Door een email aan PAA@zorghuislinne.nl 
• Met daarin een 1e, 2de en 3de voorkeurs dag en tijdsblok: zoals aangegeven vast voor 

de komende weken; 
• Graag ontvangen we een copy ID, met daarop uw foto, zodat ook voor ingehuurde 

medewerkers duidelijk is wie de vaste bezoeker is; 
• Een beschrijving of de bezoeker of personen in de thuissituatie corona gerelateerde 

klachten hebben, c.q. hebben gehad en hoeveel dagen de bezoeker en/of persoon in 
de thuissituatie klachtenvrij is; 

• Indien de vaste bezoeker afwijkt van de eerste contactpersoon, graag mobiele 
telefoonnummer en e-mailadres toevoegen; 

• Reactie voor zondag 24 mei 2020, 18.00 zodat wij het schema voor de komende 
periode kunnen opstellen en aan u kunnen doen toekomen. 
 

Mocht de vaste bezoeker of iemand in de thuissituatie corona gerelateerde klachten hebben 
of dan mag in overleg met de locatie het bezoek overgedragen worden aan een andere 
persoon. Echter dient deze persoon wel uit een ander huishouden te komen; 
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Wat te doen bij verschijnselen? 
De bezoeker of iemand in de thuissituatie mag géén corona-gerelateerde klachten hebben 
(verkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen, koorts vanaf 38 graden), Als de bezoeker of 
huisgenoten wel klachten hebben, meldt de bezoeker dit aan Suzan van Daal. 
 
De binnenkomst 
• Bezoeker neemt vooraf aan het bezoek zijn temperatuur op; bij koorts groter of gelijk 

aan 38 graden GEEN bezoek; 
• Bezoeker meldt zich bij de voordeur van de Maartenshof Linne op de afgesproken tijd; 
• De bezoeker wordt begeleid naar de zij ingang door de zorgprofessional (deze draagt 

mondneusmasker en handschoenen);  
• Onder de overkapping bij de linker zij ingang zal de tafel met beschermingsmiddelen 

staan. Bezoeker moet beschermd zijn alvorens De Maartenshof te betreden: 
o Bezoeker trekt handschoenen aan; 
o Bezoeker zet mondneusmasker voor (blauwe zijde is voorzijde); 
o Met een bezoekschema wordt bijgehouden welke bezoeker, wanneer (dag en 

tijdstip) is geweest. Bezoeker registreert het tijdstip van aanvang; 
 

Tijdens het bezoek 

• Het bezoek vindt plaats in het eigen appartement of slaapkamer of zitje in een van de 

tuinen (zithoek voorzijde, binnentuin, achtertuin); 

• Bezoekers dragen het mondneusmasker gedurende het hele bezoek, ook bij een 

wandeling. Streef erna het mondneusmasker niet meer met de handen aan te raken tot 

einde bezoek; 

• Samen met de bezoeker is een wandeling buiten het terrein van de Maartenshof 

mogelijk. Daarvoor gelden de volgende afspraken: 

o Er wordt 1,5 meter afstand gehouden van derden; 

o Er sluit verder niemand aan, er is geen contact met andere personen; 

o Er worden geen drukke plekken bezocht. 

 

Bij niet naleven van deze afspraken kunnen we besluiten dat 14 dagen in quarantaine 

stelling van de bewoner nodig is om het besmettingsrisico’s te vermijden.  

 

Verder gelden de volgende afspraken tijdens het bezoek: 

• Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamer waar andere bewoners 

verblijven. De bezoeker blijft op de kamer van de bewoner of het zitje in de tuin en 

verlaat De Maartenshof rechtstreeks -via de zij uitgang- na afloop van het bezoek; 

• Bezoek vindt plaats op een veilige afstand van zorgverleners en (andere) bewoners 

(minimaal 1,5 meter afstand); 

• Er vindt geen fysiek contact plaats tussen bewoners en bezoekers; 
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• De bezoeker komt niet in contact met andere bewoners of verblijft niet in een 

ruimte met andere bewoners, dit mag echter niet leiden tot beperkingen bij andere 

bewoners. 

• Het is niet de bedoeling dat gebruikgemaakt wordt van algemeen sanitair in het 

zorgcentrum.  

• Gedurende het bezoek wordt geen koffie o.i.d is geserveerd; 

• Het meebrengen van cadeaus en/of presentjes is toegestaan, mits in originele 

verpakking, het meebrengen van huisdieren of consumpties is niet toegestaan. 

Presentjes in de vorm van een doos chocolade o.i.d. mogen wel. Let wel: bewoners 

mogen dit eten, bezoekers NIET (het mondneusmasker mag niet worden aangeraakt 

en moet gedragen blijven); 

 

Na afloop van het bezoek 

• Na maximaal een uur is het tijd om afscheid te nemen; 

• De zorgprofessional begeleidt het bezoek weer naar buiten;. 

• Bij de tafel onder de overkapping;: 

o Registreert de bezoeker het tijdstip van vertrek in het bezoekersschema; 

o Doet daarna het neusmondmasker af en gooit dit weg in de daarvoor 

bestemde vuilnisemmer;  

o Doet daarna de handschoenen uit en gooit die weg in de daarvoor bestemde 

vuilnisemmer;  

• Bezoeker verlaat rechtstreeks het pand; 

 

Stopzetten bezoekregeling  

We hopen dat onze Maartenshof Linne coronavrij blijft en we de versoepeling langzaam 

kunnen opbouwen. Mocht er toch een besmetting of verdenking optreden, dan moeten we 

maatregelen nemen.  

 

De Maartenshof Linne, communiceert transparant over een eventuele besmetting en de 

daaropvolgende maatregelen. 

 

In de volgende gevallen dient de bezoekersregeling (tijdelijk) opgeschort te worden: 

• Indien een bewoner verdacht wordt van COVID-19, dan ontvangt deze bewoner geen 
bezoek meer;. 

• Wanneer COVID-19 is geconstateerd binnen De Maartenshof Linne, dan vindt er geen 
bezoek meer plaats.  

• De Maartenshof Linne mag weer bezoek ontvangen als deze 14 dagen klachtenvrij is; 
• Wanneer een bezoeker zich niet aan de afspraken houdt dan: 

1. Krijgt de bezoeker eerst een schriftelijke waarschuwing van de zorgondernemers; 

2. Bij een volgende overtreding wordt de toegang voor die bezoeker geweigerd en een 

verbod voor het ontvangen van bezoek voor deze cliënt.  
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Tot slot 

 

We realiseren ons dat er veel regels en afspraken zijn om na te leven. Alleen zo kunnen we 

voorlopig zo veilig en verantwoord mogelijk bezoek toelaten. Wanneer het goed gaat en de 

situatie stabiel blijft, kunnen we mogelijk de komende tijd verder gaan versoepelen.  

 

Bijvoorbeeld met meerdere momenten per week of langere bezoeken. Het bezoek kan hier 

positief aan bijdragen door zich goed aan de afspraken te houden. 

 

De regel van 1 vaste bezoeker blijft in ieder geval nog tot 15 juli in stand. Daarna wordt 

vanuit de overheid besloten of het aantal bezoekers verruimd kan worden.  

 

We hopen dat u hiermee goed bent geïnformeerd over de bezoekersregeling in De 

Maartenshof Linne. Samen gaan we het de komende tijd ervaren. 

 

Wij wensen u een prettig bezoek toe, blijf verstandig, blijf gezond!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Suzan van Daal    Peter Aarts 

E: SVD@zorghuislinne.nl   E: PAA@zorghuislinne.nl 

M: 06-81616649    M: 06-53727256 

 

Zorgondernemers, De Maartenshof Linne 

Maartenshof 9, 6067 CK Linne 


