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Grootegast, 1 juni 2021 

 
Bezoekregeling 

(Geldig -onder voorbehoud- tot 30 juni 2021) 

 

Op alle lagen in de samenleving wordt langzaam toegeleefd naar een normaal leven, 

zoals we dat kennen van voor corona. Ook voor Het Hooge Heem geldt dat dat gefaseerd 

gebeurt. In navolging van de versoepelingen die landelijk op verschillende momenten in 

juni worden aangekondigd komen wij graag eerder bij u terug dan de aangekondigde 

datum van 16 juni.  

 

WAM: Wassen (handhygiëne) – Afstand – (geen) Mondkapje 
Graag kondigen wij aan dat wij met ingang van 1 juni de deuren van Het Hooge Heem 

weer helemaal open zetten. Bezoek komt naar eigen wens en inzicht en wordt gastvrij 

ontvangen door de gastvrouwen. Het mondkapje is in het huis niet meer verplicht 

wanneer de afstand van 1,5 meter in acht kan worden genomen. Uitzondering: In het 

appartement van de bewoner is bij een kleinere afstand van 1,5 meter een mondkapje 

niet verplicht. 

 

Handhygiëne blijft belangrijk net als eigen verantwoordelijkheid en het besef dat men 

niet welkom is bij ziekte of symptomen. 
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Restaurant c.q. activiteiten met/voor mensen van buitenaf 

Het openstellen van het restaurant voor mensen van buiten en/of activiteiten van buiten 

wordt meegenomen in een volgende fase van versoepelingen. Zodra daar meer over 

bekend is (mogelijk eind juni), komen wij er bij u op terug. 

 

Zijn er vragen of opmerkingen met betrekking tot de spelregels, dan vragen wij bewoners 

en familie daarover rechtstreeks contact op te nemen met de kwaliteitsverpleegkundigen 

op telefoonnummer 0594-695880. 

 

Extra handen voor de zorg: 

Begin februari zijn zes nieuwe medewerkers gestart die zich hebben opgegeven 

voor het project ‘Extra handen voor de zorg’. Deze medewerkers hebben zich 

altijd aangetrokken gevoeld door de zorg, maar waren er nooit aan toegekomen om 

daadwerkelijk in de zorg te werken. Na een korte, maar intensieve opleidingsperiode zijn 

zij gestart als ondersteuners op het gebied van welzijn. Ook dat hoort bij het bieden van 

meer perspectief voor onze bewoners. En uiteraard ook voor hen. Wij zijn heel blij met 

hen en we wensen hen heel veel werkplezier in ons huis! 

 

Voorwaarden: 

- De bezoekregeling geldt alleen zolang er geen besmettingen zijn vastgesteld bij 

bewoners of medewerkers binnen Het Hooge Heem. Wanneer er sprake is van een 

uitbraak met besmettingen of een vermoeden daarvan onder bewoners en/of 

medewerkers wordt de bezoekregeling per direct (tijdelijk) gestopt en herzien, 

afhankelijk van de situatie. 

- De bezoekregeling geldt alleen met instemming van behandeldienst, 

ondernemingsraad (OR) en cliëntenraad (CR) en betrokken huisartsen. 

- De bezoekregeling wordt vooraf gedeeld met alle medewerkers, zodat zij op de 

hoogte zijn van de inhoud en reikwijdte van de regeling. Er is een coördinator 

aangesteld en bekend gemaakt. De contactverzorgenden krijgen een instructie 

voor het inventariseren van de bezoekwensen. 
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Uiteraard blijven de volgende zaken onverminderd van kracht: 

• Bezoek komt niet wanneer deze of een huisgenoot de volgende klachten heeft: 

hoesten, neusverkoudheid, koorts of benauwdheid. Bij het maken van de afspraak 

en bij binnenkomst wordt hiernaar gevraagd. 

• Afstand van 1,5 meter moet in acht worden genomen 

• Bij binnenkomst graag handhygiëne verzorgen 

 

Tot slot: Deze maand gaan de bewoners in groepjes naar camping Meerwijck in 

Kropswolde. Vorig jaar hebben ze daar enorm van genoten. Drie keer per week rijdt de 

Het Hooge Heem bus met een groepje van één afdeling naar Kropswolde voor een 

campinglunch, een wandeling en een borrel als afsluiting. Zo organiseren we voor de 

bewoners een mooie dag met een heerlijk vakantiegevoel.  

 

Met vriendelijke groet,   

 

 

Klaas Lindeboom 

directeur 

 


