
 
 
Aan alle bewoners en 1e contactpersonen van Woon- en Zorgcentrum Herfstzon   
 
 
Goor, 22 mei 2020 
 
Betreft: bezoekersregeling 
 
 
Beste bewoners en 1e contactpersonen, 
 

Het is zover….  
 
Vanaf 25 mei is er een voorzichtige start met de versoepeling van het bezoekersverbod in 
verpleeghuizen.  
 

Landelijke principes versoepeling 
Het gaat vooralsnog om een kleine versoepeling met de volgende principes:  

 Er is één keer per week bezoek toegestaan van één vaste bezoeker per bewoner. Bezoeker 
mag geen verkoudheidsverschijnselen hebben.  

 Contact is op 1,5 meter afstand, dus nog zonder knuffel of kus.  

 De vaste bezoeker komt op afspraak. 

 De vaste bezoeker wordt bij de voordeur door een medewerker van instelling 
gecontroleerd op Coronaverschijnselen en diens gegevens worden officieel geregistreerd 
(ID meenemen). 

 In het huis mag op dat moment geen Coronabesmetting zijn bij bewoners. Als er een 
besmetting is wordt de bezoekregeling tijdelijk gestopt totdat de situatie voorbij is. 

 Het uitgaansverbod voor de verpleeghuisbewoners (en all inclusive) blijft in stand. 

 Bewoners 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 van een behandelaar (fysiotherapeut of medewerker).  

 In de laatste levensfase bij overlijden mag bewoner 1 bezoeker per keer, maximaal 2 
bezoekers per dag ontvangen in het appartement.  

  

Hoe Herfstzon de bezoekersregeling gaat invullen 
 
Stap 1 - vanaf 25 mei aanstaande 
 
Dit gaat om een gepland bezoek tussen bewoner en vaste bezoeker in het nieuwe tijdelijke 
“bezoekerscafé”, in Herfstzon meteen bij de hoofdingang. De wachtruimte is buiten op het terras 
onder de veranda. U moet daar wachten tot de gastvrouw u komt halen. 
 
 
 



 
 
Herfstzon gaat daarbij uit van vertrouwen in de bezoeker en de bewoner en dat 
zijzelf tijdens het samenzijn de 1,5 meter afstand aanhouden.  
Als dat goed gaat, dan gaan we na een paar weken over naar stap 2, waarbij 
het bezoek naar de appartementen zelf mag. Hierover krijgt u een nieuwe brief.  
Als er in Herfstzon een Coronabesmetting komt bij een bewoner, dan wordt de 
bezoekersregeling tijdelijk gestopt tot deze besmetting voorbij is.  
 
Voor de 5 aanleunwoningen in Kapellengaarden (huurders en thuiszorgcliënten)  
komt er in juni een aparte regeling. Tot die tijd geldt voor hen hetzelfde als voor alle anderen. 
 

Praktische invulling 

1. Op 25 mei is de officiële opening van het “bezoekerscafé” om 15 uur met de eerste 
bezoeker. Een bezoek duurt max. een uur, waarvan max. 50 minuten visite en 10 minuten 
bezoekerswissel.  

2. Startdatum voor het bezoekersrooster voor de vaste bezoeker is 26 mei a.s. en 
de bezoektijden zijn dagelijks, 7 dagen per week tussen 10:00 - 12:00, 13:30 - 16:30 en 
18:00 - 20:00 uur 

3. Voor de planning kunt u vanaf 26 mei a.s. bellen met de receptie, alleen op werkdagen 
tussen 10:00 – 12:00 uur. U kunt met hen overleggen over de gewenste datum en tijd.   

 
Voor het overige blijven vooralsnog alle maatregelen en gemaakte afspraken ongewijzigd, zoals: 
  
- Geen goederen uitwisselen; deze moeten in de sluis bij de hoofdingang worden gezet. 
- Kuierbox blijft zoals deze nu is. 
- Bewoners mogen niet buiten instellingsterrein komen.  
- Bezoekers mogen niet in het gebouw of de tuin komen. 
- Externe behandelaren/zorgmedewerkers mogen niet in het gebouw behalve in spoedsituaties en  
  dan onder begeleiding. 
- Gebouwwerkzaamheden mogen alleen indien nodig en onder begeleiding.  
 

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 


