
 

Verruiming ontvangen bezoek 
 

Buiten 
activiteiten 
 

 Dagje uit, logeren bij familie 

Alle bewoners mogen 2 bezoekers per dag 
ontvangen (mag tegelijk). Maatwerkafspraken die 
ruimer zijn dan de voorgestelde versoepelingen 
blijven gelden. Ook voor bezoek in de stervensfase, 
of wanneer de bezoeker aantoonbaar volledig 
gevaccineerd is, gelden uitzonderingen voor verdere 
verruiming.  
 
Alle bestaande regels blijven gelden: 

- Bezoek blijft thuis bij klachten; 
- Hygiënemaatregelen worden in acht 

genomen; 
- Bij besmetting worden aanwijzingen GGD 

opgevolgd; 
- Registratie bij binnenkomst; 
- Bezoek vindt plaats in eigen appartement van 

de bewoner; 
- Er wordt 1,5 m afstand gehouden en bezoek 

draagt een mondneusmasker. 
 
Ingangsdatum: 
Hoogeveen/Hollandscheveld: per direct  
Grijpskerk: per direct  
Noordbroek: 30 april  
Haren en Vledder: op geleide van 80% 
vaccinatiegraad (nog niet gerealiseerd). 
 
In het geval van nieuwe besmettingen worden er 
afspraken gemaakt op welke wijze bezoek mogelijk 
is. Familie/naasten worden hierover geïnformeerd. 

Alle bewoners kunnen buiten 
op het terras zitten, wandelen, 
gebruik maken van de duofiets 
etc. 
 
Voor alle buitenactiviteiten 
geldt dat 1,5 meter afstand 
wordt gehouden. Indien dit niet 
mogelijk is wordt een 
mondneusmasker gedragen 
door de begeleider. 
 
Ingangsdatum: per direct 

Alle bewoners kunnen een dag naar familie, of 
een (paar) nacht(en) logeren. 
 
Voorwaarden: 

- Er is geen verdenking of sprake van 
Covid-19. Indien van toepassing wordt 
vooraf op Covid-19 getest;  

- Iedereen houdt zich aan de in NL 
geldende regels;  

- Iedereen houdt zich aan de algemeen 
geldende hygiënemaatregelen en houdt 
waar mogelijk 1,5 meter afstand;  

- In het geval van regelmatig logeren 
wordt het aantal te bezoeken adressen 
beperkt tot 1 of 2. Dit in verband met de 
waarschijnlijkheid dat afstand niet 
voldoende kan worden gehanteerd. 

- Wanneer het vermoeden bestaat dat de 
bewoner in een risicovolle situatie is 
geweest (meer bezoekers dan 
toegestaan, samengekomen in een 
gelegenheid waar ook andere mensen 
aanwezig zijn en de landelijke regels 
onvoldoende zijn gehanteerd) volgt bij 
terugkomst 5 dagen quarantaine en op 
dag 5 een PCR-test. Bij een negatieve 
uitslag wordt de quarantaine 
opgeheven. 

 
Ingangsdatum: 15 mei, tenzij de 
vaccinatiegraad nog onder de 80% is. 

 

 

Versoepeling bezoekregeling 



 

 

Openstelling restaurant  
en algemene ruimtes 

 

Met familie koffie 
drinken in het  
restaurant 

Dagactiviteiten 

Alle bewoners en vaste gebruikers uit de wijk/het 
dorp kunnen gebruik maken van het restaurant 
voor het nuttigen van een maaltijd en deelname 
aan activiteiten die worden georganiseerd in het 
restaurant/algemene ruimten. 
 
Bewoners die gebruik willen maken van het 

restaurant of willen deelnemen aan een activiteit, 

reserveren van tevoren. Bij aankomst in het 

restaurant of bij de activiteit wordt een 

aanwezigheidsregistratie bijgehouden i.v.m. het 

mogelijk maken van bron- en contactonderzoek 

indien nodig.  

 
Ingangsdatum: 28 april, tenzij de 
vaccinatiegraad van de vestiging nog onder 
de 80% is. 
 
 

Bewoners kunnen met maximaal 2 
familieleden/naasten iets drinken in het 
restaurant. 
 
Voorwaarden: 
- Bewoners die met hun bezoek een 

kopje koffie willen drinken op het 
terras of in het restaurant 
reserveren van tevoren een plaats. 
Bij aankomst in het restaurant 
wordt een aanwezigheidsregistratie 
bijgehouden, i.v.m. het mogelijk 
maken van bron- en 
contactonderzoek indien nodig. 

- Bewoner en 2 bezoekers zitten 
samen aan één tafel; 

- Bezoekers dragen een 
mondneusmasker tot aan de 
zitplaats; 

 
Ingangsdatum: terras vanaf 28 april. 
Openstelling restaurant vanaf 15 
mei, tenzij de vaccinatiegraad van 
de vestiging nog onder de 80% is. 

Voor alle bewoners (inclusief 
aanleunappartementen) en vaste 
deelnemers uit de wijk worden de 
dagactiviteiten weer opgestart/uitgebreid 
in het restaurant en algemene ruimten. 
 
Voorwaarden: 

- Deelnemers blijven thuis wanneer 
zij klachten hebben; 

- Bewoners die willen deelnemen 
aan een activiteit kunnen zich van 
tevoren aanmelden. Bij aankomst 
in de ruimte waar de activiteit 
wordt georganiseerd wordt een 
aanwezigheidsregistratie 
bijgehouden, i.v.m. het mogelijk 
maken van bron- en 
contactonderzoek indien nodig. 

- Waar mogelijk wordt 1,5 meter 
afstand gehanteerd;  

- Zingen in groepsverband is 
vooralsnog niet toegestaan. 

 
Ingangsdatum: 1 mei, tenzij de 
vaccinatiegraad van de vestiging nog 
onder de 80% is. 

 

In het geval van nieuwe besmettingen worden er afspraken gemaakt over het gebruik van het restaurant en de algemene ruimten. Familie en 
naasten worden hierover geïnformeerd. 
 

 

 

Versoepeling restaurant/algemene ruimtes en dagactiviteiten 


