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Afgelopen woensdag 24 juni, kondigde minister Hugo de Jonge aan dat de zorginstellingen die 

coronavrij zijn weer open kunnen. Dat is goed nieuws! De afgelopen weken konden we stap voor stap 

meer bezoek toelaten in onze Maartenshof. Vandaag hebben we besloten de bezoekregeling op te 

heffen. Vanaf zaterdag 27 juni is iedereen weer van harte welkom in onze Maartenshof. 

 
Algemene richtlijnen 
Daarbij hanteren we nog de volgende algemene richtlijnen van het RIVM: 

• Bezoekers zijn welkom in de Maartenshof wanneer ze geen corona gerelateerde 

verschijnselen hebben; 

• Iedere persoon die de Maartenshof binnenkomt, dient vooraf een gezondheidscheck te doen; 

• Iedere persoon die de Maartenshof binnenkomt registreert zich in de klapper bij de hoofdingang van 
de Maartenshof, met datum, naam, naam bewoner en telefoonnummer; 

• Iedere bezoeker, desinfecteert de handen bij binnenkomst van de Maartenshof; 

• 1,5 meter is de norm. Waar dat niet mogelijk is of indien het door de bezoeker gewenst is, dient de 

bezoeker zelf voor bescherming te zorgen in de vorm van een eigen mondkapje; 

• We hanteren voortaan de volgende bezoektijden binnen de Maartenshof: 10.30-12.00, 15.00-17.00 en 

19.00-21.00 uur. De voordeur zal dan open zijn; 

  

Iedereen weer welkom 

Het opheffen van de bezoekregeling betekent tevens dat: 

• Vrijwilligers zijn weer welkom, inzet wordt zoals voorheen vooraf afgestemd met Wil en Vivian. 

• De huiskamers worden niet gebruikt door bezoekers, omdat de afstand van 1,5 meter hier niet 

te borgen is.  Bezoek vindt plaats in de kamer van de bewoner of in een van de tuinen of elders 

buiten de Maartenshof; 

• Bezoekers voor de achterzijde gaan via de hoofdingang en de huiskamer somatiek, naar de 

‘enkele’ toegangsdeur naar de achterzijde; 

• Het is niet de bedoeling om in de woonkamers te blijven staan voor een praatje met personeel, 

bewoners of vrijwilligers, ook daarvoor geldt doe dit buiten of in de kamer van de bewoner; 

• Bewoners mogen met bezoekers, mee naar huis, mee in de auto, etc. conform de nog geldende RIVM 
richtlijnen. 

 
In alle gevallen geldt de norm van 1,5 meter afstand zoals bovenstaand beschreven, ook 

bijvoorbeeld bij een wandeling en het mee naar huis nemen. 



 
 
 

Vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid 

Het coronavirus is op dit moment onder controle, maar nog niet verdwenen. Er doen zich nog altijd 

besmettingen voor. Wanneer iedereen verantwoord omgaat met de situatie, kunnen we het risico 

op besmetting beperken. We vertrouwen erop dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid daarin 

neemt. 

 
Maatregelen bij besmetting 

Zo lang als de Maartenshof coronavrij blijft, kunnen we de Maartenshof op deze wijze openstellen. 

Wanneer zich een besmetting voordoet, moeten we maatregelen nemen en mogelijk de 

Maartenshof tijdelijk (minstens 4 weken) sluiten. 

 
Ten slotte 
 
Door de openstelling zijn er minder regels en afspraken, dat is eenvoudiger voor iedereen. De openstelling 
is ook nu weer spannend. We vertrouwen erop dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. We 
hopen dat het niet nodig is, maar spreek mensen er op aan als de algemene richtlijnen niet gerespecteerd  
worden. 

 

Het is vooral fijn dat het voor bewoners en naasten weer ‘normaal’ wordt.  

 

We wensen u hierbij alle gezondheid en een fijne zomerperiode toe 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Suzan van Daal en Peter Aarts 
Zorgondernemers van De Maartenshof Linne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


