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Geachte contactpersoon, bezoeker Aqua Viva 

We gaan weer open ! 

Wederom sneller dan waarop werd gerekend, maakte de minister op 24 juni jl. bekend dat, 

vanwege het lage aantal Covid-19 besmettingen, op elke verpleeghuislocatie zonder 

besmettingen vanaf 1 juli weer bezoek mogelijk moet zijn en mensen weer naar buiten 

moeten kunnen. Naast de voorwaarde dat er géén besmettingen mogen zijn, blijven de 

algemene richtlijnen (met name 1,5mtr en handhygiëne) een belangrijke randvoorwaarde. 

Dat vraagt dus om maatwerk bij de uitvoering, maatwerk dat past bij de wens om weer open 

te gaan, die  rekening houdt met de richtlijnen en onze medewerkers én bewoners ook de 

gelegenheid  biedt aan deze nieuwe situatie te wennen.  

Ons maatwerk ziet er voorlopig als volgt uit. 

• U kunt iedere dag weer op bezoek komen 

• De bezoektijden zijn voor de afdeling somatiek (Galerij en Corridor) van 14.30 uur tot 
20.00 uur en voor de afdeling dementie/pg (de Hof) van 14.30 tot 18.30.  

• Bezoek vindt plaats op het appartement / de kamer. Vanwege de 1,5 meter 
maatregel kunnen er maximaal twee bezoekers tegelijkertijd in het appartement / de 
kamer aanwezig zijn.  

• Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen en draagt u vanaf binnenkomst en (via 
de kortst mogelijke route) de gang naar het appartement / de kamer van uw naaste 
uw mondkapje. Eenmaal bij uw naaste aangekomen mag het mondkapje af; u neemt 
wel gedurende het bezoek de 1,5 meter in acht. Bij het verlaten van het appartement 
/ de kamer doet u het mondkapje weer op. 

• U hoeft géén formulier meer in te vullen; maar bij koorts of ziekte blijft u thuis.  

• Er kan, eveneens vanwege de 1,5 meter maatregel, géén gebruik worden gemaakt 
van de huiskamers. Bij het aantal bewoners en medewerkers dat dagelijks op de 
afdeling is, is het niet verantwoord om nog meer mensen in die gemeenschappelijke 
ruimtes toe te laten. 

• Voorlopig is het niet toegestaan koffie en/of thee in de huiskamer te pakken.   

• U kunt weer gebruik maken van de aula; ook hier geldt de 1,5 meter maatregel. De 
aula is op dinsdag en woensdag middag tussen 15.30 en 17.30 niet toegankelijk 
vanwege activiteiten voor bewoners.  

• Het terras bij het restaurant gaat weer open voor bewoners en hun bezoek. Het 
restaurant is nog niet geopend.  

• Ook nu blijft van toepassing dat u afstand houdt van onze medewerkers en 
communicatie zoveel mogelijk laat lopen via Caren.  



• Uw tags zullen vanaf 1 juli weer gebruikt kunnen worden.  

• Er mogen maar maximaal 2 personen tegelijkertijd in de lift; wilt u daar rekening mee 

houden ?  

• Voorlopig is het nog niet toegestaan om uw naaste mee naar huis te nemen; het 

risico op mogelijke besmetting is nog té groot. We zullen in onze evaluaties 

beoordelen wanneer we die volgende stap kunnen zetten.  

• Tot 15 juli laten we het hekwerk bij het terras nog staan; daarmee maken we 

duidelijk dat het restaurant nog niet voor publiek is geopend én kunnen we snel 

reageren als in het slechtste geval het virus alsnog de kop op steekt.  

• Er zijn verschillende vragen gekomen over met name de bezoektijden voor de 

Psychogeriatrische afdeling de Hof. Daarom hebben we die aangepast naar 

- Dagelijks tussen 15.30-17.30 en tussen 18.30-20.00 uur op de kamer van de 

bewoner. 

 

Afgelopen weken is het regelmatig voorgekomen dat de versoepelde bezoekersmaatregelen 

niet altijd werden nagekomen; dat bracht onze medewerkers regelmatig in verlegenheid. Zij 

gunnen u de ruimte van het bezoek, maar hebben óók de opdracht om u aan te spreken als u 

zich niet aan afspraken houdt. Een vervelende spagaat. Ook nu zullen ze dat blijven doen als 

u afwijkt van de gemaakte afspraken. We doen dit echt in ieders belang; want op het moment 

dat er één bewoner besmet wordt met het virus gaat het huis direct weer dicht. En dat wil 

niemand meer.  

Vanaf week 28 zullen we drie bijeenkomsten organiseren tussen 18 uur en 19.30 uur omdat 

wij heel graag met u ervaringen van de afgelopen maanden willen delen. Zodra de data 

definitief zijn, laten we u dit weten.  

 

Met vriendelijke groet en een welgemeend tot binnenkort, 

 

Directie en medewerkers van Aqua Viva 


