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Mogen bewoners nog bezoekers van buitenaf ontvangen zoals 
familie en vrienden? 

Indien het niet noodzakelijk is om langs te komen willen wij u verzoeken 
om het bezoek uit te stellen. Indien het niet anders kan, mogen bewoners 

één bezoeker per keer en per dag ontvangen.  
 

Ik kom nu liever niet op bezoek bij mijn familielid in de locatie van 
Innoforte, kan ik op een andere manier contact leggen? 

Wij zien bellen als een goed alternatief. Als extra suggestie geven wij u 
mee om te onderzoeken of bellen via WhatsApp of Facetime/ Skype een 

idee is. Dan kunt u elkaar tenminste nog wel zien! 
 

Ik haal als bewoner zelf regelmatig boodschappen bij de 
supermarkt, kan ik deze nog bezoeken? 

Wij vragen u om u zo min mogelijk in het openbaar te bewegen zoals een 
bezoek aan winkels of familie. Ook zijn andere sociale momenten waar 

veel mensen naar toe gaan, zoals een verjaardag, niet wenselijk.  
 

Ik haal regelmatig boodschappen voor mijn familielid, kan ik dit 
nog blijven doen? 

Op dit moment kan dit nog gewoon. Wel vragen wij u zich te houden aan 

één bezoeker per keer, per dag, per cliënt. Voor familieleden uit Brabant 
geldt nog wel: liever helemaal geen bezoek.  

 
Ik ga altijd mee naar belangrijke afspraken van mijn familielid 

buiten de Innoforte locaties zoals ziekenhuisbezoek, kan ik dit 
nog blijven doen? 

Ja zeker. De ziekenhuizen zijn van plan om poliklinieken te gaan sluiten. 
Wij adviseren u om vooraf even te checken of uw afspraak doorgaat. 

 
Kan ik als bewoner nog op bezoek gaan bij medebewoners binnen 

de locatie waar ik woon? 
Eén op één bezoek kan gewoon. Als u zich allebei gezond voelt. 

 
Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen? 

1. Was uw handen regelmatig en gebruik eventueel nog 

desinfecterende handalcohol.  
2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ieder zakdoekje na eenmalig 
gebruik direct weg. 

4. Geen handen schudden. 



5. Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt. 

6. Vermijd sociaal contact in ieder geval in grotere groepen. 

Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? 
Op onze website, www.innoforte-zorg.nl, vindt u de meest actuele 

informatie over de maatregelen van Innoforte. Op de website van het 
RIVM, https://www.rivm.nl/, vindt u de actuele informatie die geldt voor 

héél Nederland. 
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