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Op 1 september jl. hebben minister-president Rutte en minister De Jonge van 

Volksgezondheid opnieuw een persconferentie over het coronavirus in Nederland 

gegeven. Daarin hebben zij ook voor de ouderenzorg een aantal adviezen 

gegeven. Innoforte vertaalt deze adviezen momenteel naar onze dagelijkse 

praktijk. Dat doen wij op basis van informatie en handreikingen van het RIVM, 

Actiz en Verenso. 

1. Zijn de locaties van Innoforte open voor bezoek? 

Ja, de locaties zijn open voor bezoek. Er zijn geen besmettingen in de locaties. 

Het Dashboard Coronavirus van de rijksoverheid laat ook geen stijging zien van 

het aantal mensen met het coronavirus in de gemeenten Arnhem (locatie 

Vreedenhoff) en de gemeente Rheden (overige locaties). 

2. Gelden er beperkingen in het bezoek? 

Ja.  

Wie verkouden is of anderszins klachten heeft die mogelijk duiden op corona, is 

ook niet welkom. Hebben huisgenoten van de bezoeker koorts of klachten van 

benauwdheid? Blijft u dan ook thuis. Wie in quarantaine moet, mag uiteraard 

ook niet op bezoek komen. 

Ook belangrijk is dat u de regel ‘Anderhalve meter afstand’ respecteert. Als het 

te druk is in de gemeenschappelijke ruimten van een locatie of op het 

appartement van een bewoner, dan houden wij het recht voor om geen bezoek 

meer toe te laten in de betreffende ruimte. 

In Grand Café De Brink in ‘t Jagthuis mogen daarom maximaal 24 mensen 

(inclusief de bewoners) tegelijkertijd zijn.  

Tip: Overleg in uw familie en spreidt uw bezoek. Kom indien mogelijk door de 

week. Kom bij voorkeur met twee mensen tegelijk. 

3. Hoe gaat Innoforte om met testen? 

Innoforte test bewoners van de verpleeghuislocaties direct bij het minste of 

geringste signaal dat een bewoner ziek is. Ook bij klachten die op het eerste 

gezicht niet direct met corona te maken lijken te hebben. Bewoners met 

klachten blijven zo veel mogelijk op de eigen kamer. 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/


Bewoners die hun eigen huisarts hebben, overleggen met hun huisarts over de 

noodzaak om te testen. 

Medewerkers worden bij klachten getest door de GGD. Wie getest wordt, wordt 

niet ingeroosterd tot de testuitslag bekend is.  

4. Wat is de rol van de GGD? 

De GGD is verantwoordelijk voor het afnemen van testen en doet bron- en 

contactonderzoek. Zij hebben ook de taak om onder andere verpleeghuizen en 

verzorgingshuizen opdracht te geven om preventief te testen als het aantal 

besmettingen in de directe omgeving toeneemt. 

5. Wat als het aantal besmettingen in uw directe omgeving toeneemt? 

Wij weten nog niet hoe de GGD van Veiligheidsregio Gelderland Midden ons gaat 

informeren wanneer het aantal besmettingen in de omgeving toeneemt. In dat 

geval krijgen wij opdracht om steekproefsgewijs in onze locaties bewoners en 

medewerkers te testen. Daar bereiden wij ons nu op voor. Uiteraard volgen wij 

ook zelf de ontwikkelingen via het coronadashboard van de overheid. 

6. Wat als er een uitbraak in één van de locaties is? 

Bij een uitbraak in één van onze locaties moeten álle bewoners en medewerkers 

wekelijks getest gaan worden. Bezoekers worden dan verplicht om een 

mondkapje te dragen. 

Wij bereiden ons momenteel voor op de praktische uitvoering van dit advies. 

7. Mogen medewerkers met beschermende middelen werken? 

Ja, dat mag. Wij volgen de richtlijnen van de RIVM. Daarnaast mag een 

medewerker ook zelf ervoor kiezen bijvoorbeeld een mondkapje te dragen, ook 

als de richtlijnen die niet voorschrijven.  

 

 


