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Nieuwsbrief  

Hierbij ontvangt u, revalidanten en familie, 

een update van informatie over bezoek vanaf 

1 juli.   

 

Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze dan 

gerust. U kunt hiervoor contact opnemen met 

het algemeen nummer: 088-0234734. 

 

Hartelijke groet, 

Hanneke van Hooijdonk, directeur Transmitt 

 

Bezoekregeling  
 

In de persconferentie van woensdag 24 juni is 

verteld dat er per 1 juli geen bezoekregeling 

meer nodig is binnen de verpleeghuizen.  

 

Om het bezoek volgens de richtlijnen van het 

RIVM te laten verlopen hebben we een aantal 

voorwaarden opgesteld.  

 

Het bezoek  

Bezoek mag dagelijks plaatsvinden tussen 10 

en 18 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te 

maken. Er mogen per revalidant maximaal 3 

personen op bezoek komen per keer. Tijdens 

het bezoek dient anderhalve meter afstand te 

worden gehouden.  

Wij vragen u nadrukkelijk om u aan de 

huisregels te houden om onze revalidanten te 

beschermen. 

Aan- en afmelden bezoek  

Om in geval van besmetting contactonderzoek 

te kunnen doen, vragen wij u om zich digitaal 

aan te melden op de locatie. Bij binnenkomst 

via de hoofd- of achteringang ziet u een 

aanmeldzuil. Hierop kunt u uw naam en de 

naam van de revalidant die u bezoekt 

aangeven. Bij het verlaten van de locatie 

vragen wij u zich af te melden bij de 

aanmeldzuilen. Onze gastvrouwen en 

vrijwilligers zullen tot 15 juli begeleiding 

bieden bij het aan- en afmelden.  

 

Locatie bezoek 

Indien u een 1 persoonskamer heeft, heeft u 

de keuze uit de volgende opties; 

- U mag een bezoek brengen op de eigen 

kamer.  

- Óf u mag naar buiten.  

 

Indien u de kamer deelt met een andere 

revalidant, heeft u de keuze uit de volgende 

opties; 

- U kunt op de afdeling afspreken dat de 

andere revalidant met wie uw naaste 

op de kamer ligt de kamer tijdens het 

bezoek verlaat.  

- U mag gebruik maken van de speciaal 

ingerichte bezoekerskamer op begane 

grond  

- Óf u mag buiten zitten of wandelen.  
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Huisregels  

In de bijlage vindt u onze huisregels rondom 

bezoek op de locatie. Lees deze voor uw 

bezoek door.  

  

Besmetting  

Indien er op de afdeling waar uw naaste 

verblijft een besmetting is met het coronavirus 

zijn wij genoodzaakt het bezoek tijdelijk op te 

schorten. Indien dit van toepassing is, wordt u 

hierover verder geïnformeerd.  

 

Quarantaine  

Revalidanten die worden opgenomen bij 

Transmitt of terugkomen na een 

ziekenhuisopname worden drie dagen in 

quarantaine geplaatst. Dit houdt in dat zij 

tijdens deze drie dagen geen bezoek mogen 

ontvangen. Wij vragen u om hier rekening 

mee te houden.  

 

Was 

 

Met de verruiming van de bezoekregeling 

stoppen we ook met de waswissel- momenten. 

U kunt tijdens uw bezoek de schone was 

brengen en vuile was meenemen.  

 

Cadeaus  
 

Indien u een cadeautje mee wil nemen kan 

dit, alleen mag u geen 

voedingswaar/lekkernijen meenemen.  

 

Loopbrug   
 

In de week van 29 juni tot en met 3 juli wordt 

de loopbrug tussen het Strauss en 

Mozartgebouw verwijderd. De looproute naar 

de hoofdingang is hierdoor veranderd. U 

bereikt de hoofdingang door achter het 

fietsenhok langs te lopen. Er hangt 

bewegwijzering voor de tijdelijke route.  

 

Daarnaast kan de verwijdering van de 

loopbrug en de sloop van het Strauss-gebouw 

geluidsoverlast geven. Wij proberen de 

overlast tot een minimum te beperken. Indien 

gewenst kunt u bij de verpleging vragen om 

oordopjes. Wij hopen op uw begrip.  

 

 

 

 

 


