
 
 
 
 
 

 
 
Aan de eerste contactpersonen  
van de bewoners van het zorgcentrum   
van Groot Hoogwaak   

 

Noordwijk, 26 juni 2020 

 

 
Betreft:  volledige openstelling voor bezoek     
Ref.nr:  20.036-DIR    
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Afgelopen woensdag heeft de persconferentie ons goed nieuws gebracht. De maatregelen zijn 
onverwacht versneld versoepeld en vanaf 1 juli a.s. mogen wij weer volledig bezoek ontvangen zonder 
dat hier, van te voren, een afspraak voor gemaakt hoeft te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Dit betekent overigens niet dat meteen vandaag de deuren wijd open staan. We moeten dit met z’n 
allen goed organiseren, zodat we drukte kunnen voorkomen.  
 
Wij hebben diverse voorbereidingen getroffen om het toenemende bezoek in goed banen te leiden. Dat 
betekent voor Groot Hoogwaak de volgende randvoorwaarden:  

 U bent vanaf 09.00 uur tot 20.00 uur van harte welkom. Wij vragen wel om geen bezoek te 
plannen tijdens de maaltijdmomenten.  

 Met maximaal 2 personen kunt u op bezoek komen.  

 U kunt alleen via de hoofdingang Groot Hoogwaak betreden, waar u zich meldt bij de gastvrouw. 
Zij verzoekt u zich in te schrijven en de gezondheidschecklist door te nemen.  

 Indien u op de gezondheidschecklist één van de vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, mag u niet 
op bezoek. Heeft u klachten zoals, hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts of plotseling verlies 
van smaak en of reuk? Dan komt u niet op bezoek en blijft u thuis. 

 Wij vragen u uw naam, telefoonnummer en mailadres op de inschrijflijst te noteren. Dit om u in 
het geval van een eventuele corona-uitbraak te kunnen benaderen. 

 Daarna kunt u uw handen desinfecteren en loopt u via de kortste route naar het appartement 
waar u op bezoek gaat. 

 Wij vragen u goed op te letten 1,5 meter afstand te houden; om die reden mag u alleen op het 
appartement van uw familielid op bezoek en niet op het woonplein of in de huiskamer. 

 Uiteraard kunt u ook met uw familielid naar buiten gaan en ook dan loopt u via de kortste route 
naar buiten en zoekt u liever niet de drukte op. 

 Heeft u inhoudelijke vragen over uw familielid, dan kunt u deze telefonisch aan de  
zorgmedewerkers stellen. Helaas kan dit dus niet tijdens het bezoek. 

 Indien u ons pand weer verlaat, dient u zich af te melden bij de gastvrouw bij de hoofdingang. Er 
wordt u gevraagd uw vertrek te paraferen op de inschrijflijst. 

  



 
 
 
Wij willen graag benadrukken dat we heel blij zijn u weer te verwelkomen!  
Het belangrijkste onderdeel van dit proces is bij ons tot nu geweest: “Ik wil niet diegene zijn die corona 
bij Groot Hoogwaak binnen brengt”. Laten wij er samen alles aan doen om corona buiten Groot 
Hoogwaak te houden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Henny Roos 
Directeur-bestuurder 


