
 
 

 

 

V&A familie en/of mantelzorgers  

12-3-2021 
 
Hoeveel bezoekers per dag mag mijn naaste ontvangen? 

Vanaf zaterdag 13 maart 2021 mogen bewoners op de locaties ’t Jagthuis, 
Oosterwolde en Lorentzhuis weer 2 bezoekers ontvangen. Voor 

Vreedenhoff en de Biesdel geldt nog 1 bezoeker per bewoner per dag, tot 
een kleine twee weken nadat de bewoners hun tweede vaccin hebben 

ontvangen. Dan is de bescherming voldoende en kunnen we ook op deze 
locaties de bezoekersregeling verruimen. U krijgt hier tegen die tijd 

vanzelf bericht over. 
 

Mag mijn naaste de locatie verlaten? 
Ja, onze locaties zijn open. Uw naaste kan naar buiten toe, bijvoorbeeld 

voor een wandeling of het doen van boodschappen.  
 

Mag ik mijn naaste meenemen uit een locatie? 

Ja, u, ondanks dat we dit niet willen aanmoedigen, mag u uw naaste 
meenemen uit een van onze locaties. Wel vragen wij u om drukke 

plaatsen te vermijden en uw naaste niet in contact te brengen met veel 
verschillende personen.  

 
Moet mijn naaste bij terugkomst in de locatie in quarantaine? 

Nee, uw naaste hoeft niet in quarantaine als u hem/haar een dagje mee 
naar huis hebt genomen. 

 
Moet ik beschermingsmiddelen dragen als ik op bezoek ga bij mijn 

naaste? 
Ja, in alle Innoforte locaties geldt dat u in de openbare ruimtes (entree, 

gangen, lift etc.) een mondkapje moet dragen. Zodra u bij uw naaste op 
de kamer/appartement bent kunt u deze afzetten. Om het risico op 

besmetting te verkleinen raden wij u echter aan deze tijdens uw gehele 

bezoek op te houden.  
 

Kan ik vrijuit door een Innoforte locatie bewegen? 
Ja, maar loop niet onnodig rond. Ga direct naar het appartement van uw 

naaste en neem ook weer de kortste route naar buiten om besmetting te 
voorkomen. 

 
Mag ik ook op bezoek komen bij mijn naaste als er 

coronabesmettingen binnen de locatie zijn? 
Ja, ook als er coronabesmettingen binnen een locatie zijn mag u nog op 

bezoek komen. Wel kunnen er strengere maatregelen gelden als u op 



bezoek komt op een afdeling waar coronabesmettingen zijn. U bent dan 

verplicht om extra beschermende middelen te dragen, deze ontvangt u 
van Innoforte.  

 

Kan ik op bezoek komen bij mijn naaste als deze op een afdeling 
woont waar besmettingen zijn? 

Ja, u mag nog steeds op bezoek komen. Wel kunnen er strengere 
maatregelen zijn voor de betreffende afdeling. U bent dan verplicht om 

extra beschermende middelen te dragen, deze ontvangt u van Innoforte.  
 

Mijn naaste is besmet met corona, mag ik nog op bezoek komen? 
Ja, ook als uw naaste besmet is mag u op bezoek komen. U bent dan 

verplicht om extra beschermende middelen te dragen, deze ontvangt u 
van Innoforte.  

 
Zijn er voor de bewoners in de locaties activiteiten die zij kunnen 

bijwonen? 
Op alle afdelingen worden kleinschalige afdelingsactiviteiten geboden waar 

bewoners aan deel kunnen nemen. 

 
Mag ik ook ´s avonds langskomen? 

Ja, maar gezien de avondklok staan wij vanaf 21:00 uur geen bezoek 
meer toe en bent u zelf verantwoordelijk om op tijd uw bezoek af te 

ronden zodat u voldoende tijd hebt om voor de ingang van de avondklok 
weer thuis te zijn. 

 
Moet ik mij registreren als ik op bezoek ga bij een Innoforte 

locatie? 
Ja, bij binnenkomst in een locatie moet u een registratieformulier invullen.  

 
Waarom moet ik mij registreren bij binnenkomst van een 

Innoforte locatie? 
U moet zich registeren zodat wij een overzicht hebben van alle bezoekers. 

Als de GGD bron- en contactonderzoek nodig acht bij een besmetting in 

de locatie worden deze registratieformulieren op verzoek van de GGD 
overhandigd.  

 
Wie voert het bron- en contactonderzoek uit? 

Bij een uitbraak binnen een locatie wordt er met de GGD afgestemd of 
bron- en contactonderzoek nodig is. Mocht dit nodig zijn dan voert de 

GGD dit onderzoek uit. De registratieformulieren voor bezoekers worden 
dan overhandigd aan de GGD.  

 
Hoe lang worden de registratieformulieren bewaard? 

De registratieformulieren worden in principe twee weken bewaard.  
 

 
Na de vaccinatie 



 

Mijn naaste is gevaccineerd (beide prikken), mag deze nu meer 
bezoekers ontvangen? 

Vanaf zaterdag 13 maart 2021 mogen bewoners op de locaties ’t Jagthuis, 

Oosterwolde en Lorentzhuis 2 bezoekers ontvangen per dag. Voor 
Vreedenhoff en de Biesdel geldt nog 1 bezoeker per bewoner per dag, tot 

een kleine twee weken nadat de bewoners hun tweede vaccin hebben 
ontvangen. Dan is de bescherming voldoende en kunnen we ook op deze 

locaties de bezoekersregeling verruimen. U krijgt hier tegen die tijd 
vanzelf bericht over. 

 
Ik ben gevaccineerd en dat geldt ook voor mijn naaste in een 

Innoforte locatie. Hoeven wij nu geen 1,5 afstand meer te 
houden? 

Ook als u en uw naaste zijn gevaccineerd moet u zich aan de geldende 
algemene richtlijnen houden. Houd dus nog steeds 1.5 m afstand. U kunt 

namelijk nog steeds besmettelijk zijn en uw naaste ziek maken. Het is niet 
zo dat u niet meer ziek kunt worden als u bent gevaccineerd. Pas als 

voldoende mensen in Nederland zijn gevaccineerd hebben we 

groepsimmuniteit opgebouwd. 
 

Ik ben gevaccineerd/ mijn naaste is gevaccineerd, moet ik nog 
een mondkapje dragen? 

Ja, in alle publieke ruimtes is een mondkapje verplicht, of u nu 
gevaccineerd bent of niet. U kunt namelijk nog steeds een ander 

besmetten. 
 

Mijn naaste is gevaccineerd (beide prikken), kan deze weer 
meedoen aan (grootschalige) activiteiten? 

Zodra er sprake is van landelijke groepsimmuniteit, zullen de 
grootschalige activiteiten weer opgestart worden en kan uw naaste 

daaraan deelnemen. 
 

Als alle bewoners en medewerkers zijn gevaccineerd, wanneer 

gaan dan de restaurants/kappers/pedicures weer open? 
Zodra wij in onze regels kunnen versoepelen zullen bewoners en eerste 

contactpersonen hiervan op de hoogte worden gebracht. Houd voor het 
laatste nieuws ook de website in de gaten. 


