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Geachte heer, mevrouw,   
  
Onlangs informeerden wij u over de bezoekregeling van Vivent. Zoals u waarschijnlijk al heeft 
vernomen is woensdag tijdens de persconferentie van het Ministerie van Volksgezondheid 
bekendgemaakt dat bezoek bij verpleeghuizen weer mogelijk is, tenzij er nog sprake is van een 
besmetting. Ook de Vivent woonzorgcentra kunnen weer worden bezocht en dat is goed nieuws! We 
vertellen u er in deze brief graag meer over. 
 
Bezoek weer mogelijk, wel nog enkele regels 
Bij Vivent zijn bezoekers weer welkom, hierbij geldt nog wel: 

• Samen houden we corona buiten de deur. U bent welkom, maar houd u in het belang van 
onze bewoners aan de regels, zoals de 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij 
gezondheidsklachten. Bekijk de bijlage voor alle regels, zodat u veilig en goed voorbereid 
op bezoek kunt komen. 

• Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, mag elke bewoner maximaal 2 bezoekers 
tegelijk op de kamer ontvangen. Wilt u met meer mensen tegelijkertijd een bezoek brengen, 
stem dan af met de afdeling of woning wat de mogelijkheden zijn. 

• Ondanks het bovenstaande kan het zo zijn dat het toch te druk wordt op sommige plaatsen. 
We verzoeken u dringend om adviezen van onze medewerkers altijd op te volgen. 

• Op een afdeling waar COVID-19 aanwezig is, vindt geen bezoek plaats. Indien er dus 
onverhoopt toch COVID-19 wordt geconstateerd op een afdeling, of er een verdenking is, dan 
kan het zijn dat het bezoek naar deze locatie/afdeling onverhoopt moet worden gestopt. Wij 
informeren u hier dan zo spoedig mogelijk over. 

• Indien u gewend bent om met uw naaste even naar huis te gaan, dan kunt u hierover onder 
bepaalde condities afspraken maken met uw vaste Vivent Contact Persoon. Houd u uiteraard 
altijd aan de 1,5 meter afstand regel! Ook zullen we u hiervoor vragen een verklaring in te 
vullen. 

 
De eerder gecommuniceerde bezoekregels vervallen. Bezoeken gaan dus niet meer in overleg met 
ons op tijd en afspraak, zoals het tot nu toe tijdelijk ging. Ook vervalt het principe van de ‘vaste 
bezoekers’. 
 
We stellen het op prijs als u ook de overige bezoekers informeert over deze nieuwe ontwikkeling. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vragen? 
Mocht u nog praktische vragen hebben met betrekking tot de informatie in deze brief, dan kunt u 
contact opnemen met uw Vivent Contact Persoon, zodat zij u verder kunnen helpen. 

Tot slot 
Hopelijk bent u ook verheugd over deze nieuwe ontwikkeling en heeft u begrip voor de regels die wij 
aan een bezoek verbinden, zo houden we samen corona buiten de deur! Ik vertrouw erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd en dank u voor uw medewerking en begrip.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Lonneke de Haan 
Divisiedirecteur Intramurale Zorg 
 
 
 


