
 

 
 
 
 
 
 
 
Aan alle bewoners en 1e contactpersonen van Woon- en Zorgcentrum Herfstzon   
 
Goor, 8 juni 2020 
 
Betreft: versoepeling bezoekersregeling 
 
 
Beste bewoners en 1e contactpersonen, 
 

Verruiming van maatregelen….  
 
Bezoekers welkom terug in Herfstzon. Fijn dat er sinds 25 mei weer bezoekers zijn, ook al was 
het een eerste kleine stap. Nu gaan we verder en zetten per 15 juni een tweede stap en per 1 
juli gaan we nog verder.  
We hopen samen met u dat het einde in zicht is en dat ergens in juli het verlossende woord 
komt dat de bezoekersbeperkingen opgeheven worden. Natuurlijk hangt dat af van het 
uitblijven van Corona-uitbraken in Nederland of Herfstzon.  
 
De Rijksoverheid heeft de verpleeghuizen de tijd gegeven in de periode van 25 mei tot 15 juni 
een versoepeling van de bezoekersregeling door te voeren conform de door de overheid 
geschreven landelijke handreiking. Herfstzon hanteert deze versie van 25 mei 2020 en past 
deze aan de lokale situatie aan. Herfstzon doet dit op haar eigen wijze, eigen tempo en binnen 
de eigen mogelijkheden in het gebouw.  
 
De huizen in Nederland hebben allemaal een verschillend tempo van verruiming. Dat hangt af 
van de omstandigheden en hoe het verpleeghuis is ingericht. Bij ons zijn de gangen en 
huiskamers een onderdeel van de leefomgeving van bewoners. Bezoekers en bewoners gaan 
elkaar daar kruizen, dat vraagt logistieke oplossing. Ook willen we zien hoe de komende maand 
de ontwikkeling van het COVID-19 virus verloopt en of we op de goede weg zijn.  Als er in 
Herfstzon een Coronabesmetting komt bij een bewoner, dan wordt de bezoekersregeling 
tijdelijk gestopt tot deze besmetting voorbij is. Daarom doen wij het stapsgewijs en zorgvuldig. 
 
Voor de bewoners in Kapellengaarden (zowel thuiszorg als all-inclusive) geldt dezelfde regeling 
als voor de bewoners van Herfstzon. Dus deze regeling.  
Uitzondering zijn de twee appartementen met huurders zonder zorg (oude huurders van 
Viverion zonder thuiszorg). Voor hen komt er vanaf 15 juni een aparte regeling. Tot die tijd 
geldt voor hen hetzelfde als voor alle anderen.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Hierna de verruiming van het nog steeds geldende bezoekers- en uitgaansverbod:  
 

Hoe Herfstzon de tweede stap van bezoekersregeling gaat invullen 
 

Stap 2 - vanaf 15 juni: Bezoekerscafé en/of buitenwandeling met bezoek 
De bezoekers kunnen 1x per week een uur naar het bezoekerscafé gaan en daarnaast ook 1x 
een uur buiten wandelen. Dus in totaal 2 uur per week als u van beide mogelijkheden gebruik 
maakt.  
 

1. Bezoek aan Bezoekerscafé met vaste bezoeker en met 2e bezoeker 
• De wachtruimte is buiten op het terras onder de veranda. U moet daar wachten 

tot de gastvrouw/heer u komt halen. U wordt gecontroleerd op 
Coronaverschijnselen en dit wordt geregistreerd.  

• Dit zijn geplande bezoeken van maximaal een uur, waarvan max. 50 minuten visite 
en 10 minuten bezoekerswissel.  

• Herfstzon gaat daarbij uit van vertrouwen in de bezoeker en de bewoner en dat 
zijzelf tijdens het samenzijn de 1,5 meter afstand aanhouden.  

• Er is GEEN mondkapje meer nodig in het café.  

• De bezoektijden van het bezoekerscafé zijn aangepast naar 5 dagen per week: 
maandag-woensdag-donderdag-zaterdag en zondag tussen 10:00 - 12:00, 13:30 - 
16:30 en 18:00 - 20:00 uur. 

 

2. Wandeling buiten met vaste bezoeker en met 2e bezoeker 
• De geplande wandelingen vanuit de hoofdingang kunnen plaatsvinden met de vaste 

bezoeker en aangevuld met een tweede variabele bezoeker per bewoner (max. 2 
bezoekers per keer).  

• Dit zijn geplande bezoeken van maximaal een uur.  

• De bezoektijden van het wandelen zijn dagelijks, 5 dagen per week (maandag-
woensdag-donderdag-zaterdag en zondag) tussen 10:30 - 11:30, 14:00 - 15:00, 15:00 
- 16:00 en 18:30 - 19:30 uur. 

• De wachtruimte is buiten op het terras onder de veranda. U moet daar wachten tot 
de gastvrouw/heer u komt halen. U wordt gecontroleerd op Coronaverschijnselen 
en dit wordt geregistreerd.  

• Na de instructie door de gastvrouw/heer is het bezoek dat gaat wandelen 
verantwoordelijk, samen met de bewoners, dat de afstand 1,5 meter wordt 
aangehouden met alle andere mensen die tijdens de wandeling worden 
tegengekomen.  

• Bij regen kan de wandeling niet plaatsvinden en vervalt deze. 



 

 

 

 

 

 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje) zijn in Herfstzon alleen nog bij niet 
instrueerbare bewoners noodzakelijk. 

 

3. Bezoek gaat v.a. 15 juni weer mee naar het ziekenhuis en externe arts 
• De vaste contactpersoon kan zelf weer met de bewoner naar het ziekenhuis onder 

voorwaarden van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapje en 
handschoenen in de auto voor zowel bezoeker als bewoner.  

 
N.B. Voor het overige blijven vooralsnog alle maatregelen ongewijzigd, zoals: 
- Het uitgaansverbod voor de verpleeghuisbewoners, all-inclusieve- en thuiszorgcliënten van 

Kapellengaarden blijft in stand. Zij moeten op het instellingsterrein blijven, in huis of in de 
tuin (de enkele uitzonderingen hierop zijn de bewoners met medische indicatie of 
ziekenhuisbezoek en alleen onder begeleiding). 

- Geen bezoek van bewoner in gebouw naast de bezoekersregeling. 
- In de laatste terminale levensfase mag de bewoner 1 bezoeker per keer, maximaal 2 

bezoekers per dag ontvangen in het eigen appartement. Dat zijn naaste familieleden. Dit 
onder begeleiding van de zorgmedewerkers en op afspraak.  

- Behalve een klein presentje bij het bezoek, geldt nog steeds geen goederen uitwisselen; 
deze moeten in de sluis bij de hoofdingang worden gezet. 

- De kuierbox blijft zoals deze nu is. 
- Gebouwwerkzaamheden, externe behandelaren en externe zorgmedewerkers mogen 

alleen op afspraak en onder begeleiding in het gebouw met mondkapje voor.  
- In Herfstzon mag op dat moment geen Coronabesmetting zijn bij bewoners. Als er een 

besmetting is wordt de bezoekregeling tijdelijk aangepast of gestopt totdat de situatie 
voorbij is. 

 
Voor de planning van het Bezoekerscafé en het wandelen kunt u bellen met de receptie, 
alleen op werkdagen tussen 10:00 – 12:00 uur. U kunt met hen overleggen over de gewenste 
datum en tijd.   

 
Eind juni gaan we nog een stapje verder: 
 

Samen op naar stap 3 – Bezoek in de eigen appartementen vanaf 29 juni  
De volgende versoepeling zal maandag 29 juni doorgevoerd worden.  
 
Wij denken daarbij aan:  
- Sluiting van het bezoekerscafé en bezoek wordt verplaatst naar de woning van bewoner 
- De tijd voor bezoek wordt verruimd  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Het aantal bezoekers is afhankelijk van de beslissing van de Overheid 
- De tijd voor wandelen wordt verruimd 

 
De situatie verandert snel en vraagt voortdurend om aanpassingen en bijstelling van 
maatregelen. Hierbij kijken we voortdurend naar wat van de Rijksoverheid mag en realistisch is.  
U krijgt tegen eind juni hierover een nieuwe brief.  
 
Wij steven ernaar om op het goede moment de goede dingen te doen. 
 
Wij gaan uit van vertrouwen en rekenen erop dat bezoekers hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen en zich in het belang van de gezondheid van zichzelf en die van onze bewoners en 
medewerkers houden aan alle afspraken. 
 

Heeft u vragen?  Voor vragen kunt u bij ons als volgt terecht:  
Planningsvragen: op werkdagen tussen 10:00 - 12:00 uur bij de receptie op nr. 0547-272342  
Zorgverleningsvragen: bij uw EVV-er 
Vragen over bezoekersregeling of Corona: bij leidinggevende Karin Schuurman en 
ondergetekende 
 
Vriendelijke groeten, 

 
Angelique Lamme 
Directeur-bestuurder 
 


