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Nieuwsbrief  

Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief in verband 

met de aanvullende maatregelen rondom het 

coronavirus die maandag 14 december zijn 

aangekondigd.   

 

Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze dan 

gerust. U kunt hiervoor op doordeweekse 

dagen contact opnemen met het algemeen 

nummer: 088-0234734. 

 

Hartelijke groet, 

Hanneke van Hooijdonk, directeur Transmitt 

 

Bezoek  
 

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. 

Om de zorg toegankelijk te houden, moeten 

we onze contacten tot een minimum 

beperken. We vragen u daarom kritisch te 

kijken of uw bezoek noodzakelijk is. Bezoek 

wordt afgeraden, maar is wel toegestaan 

volgens de al geldende bezoekregeling.  

 

Dit betekent met 1 bezoeker per keer op 

bezoek. U meldt zich aan bij de aanmeldzuil in 

de brasserie. Tijdens het bezoek draagt u een 

medisch mondkapje. Deze vindt u aan het 

begin van de afdeling. Bezoek vindt plaats op 

de kamer van uw naaste.  

 

Bezoek tijdens de feestdagen  

Tijdens de feestdagen blijven hierboven 

beschreven maatregelen van kracht. We 

begrijpen dat dit een lastige periode is, waarin 

uw naaste gewend is veel familie te bezoeken 

of ontvangen. We vragen u zich echt aan één 

bezoeker per dag te houden, ook tijdens kerst 

en oud en nieuw. Mogelijk kunt u wel 

videobellen met andere familieleden tijdens 

uw bezoek.   

 

Brasserie  
 

Naar aanleiding van de maatregelen is de 

brasserie vanaf 16 december gesloten voor 

revalidanten, bewoners en hun bezoeker.  

 

Opnamebeleid  
 

Omdat het aantal coronapatiënten in de 

ziekenhuizen opnieuw toeneemt, is op advies 

van de GGD besloten om het opnamebeleid 

aan te passen. Revalidanten die uit het 

ziekenhuis komen na een opname worden in 

quarantaine geplaatst. Zij worden op dag 1 en 

dag 9 preventief getest. Als de tweede test 

negatief is wordt de quarantaine beëindigd. 

We gaan dus uit van een quarantaine periode 

van 10 dagen.  
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Gebruik mondkapje  
 

Hoe gebruikt u een mondneusmasker op de 

juiste wijze? Gebruik het zorgvuldig, anders 

bestaat evengoed de kans dat u besmet raakt, 

bijvoorbeeld met het afdoen van het 

mondkapje.  

 

U kunt dit filmpje bekijken waarin het juist 

gebruik van een mondkapje wordt 

voorgedaan. Hieronder zijn ook de stappen 

beschreven:  

• Pak het masker bij de elastieken en 

plaats ze om de oren. 

• Zorg dat het masker goed aansluit, 

druk de neusklem aan. 

• Test het masker door te blazen, en kijk 

of er niet te veel lucht langs je gezicht 

lekt. 

• Draag het masker maximaal 3 uur en 

raak het niet meer aan. 

• U doet het masker af door alleen de 

elastieken vast te pakken. 

• Gooi het masker in de afvalbak en raak 

deze niet onnodig aan. 

• Pas handhygiëne toe: handen wassen 

of desinfectie. 
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Tot slot 
 

We willen nogmaals benadrukken hoe 

belangrijk het is om u aan de geldende 

maatregelen rondom het bezoek te houden en 

om niet op bezoek te komen als u klachten 

heeft. Zo hopen we te voorkomen dat 

afdelingen in quarantaine moeten.  

 

Wij hopen dat alle bezoekers beseffen dat de 

maatregelen niet alleen voor hun eigen naaste 

zijn, maar ook ter bescherming van alle 

andere revalidanten en onze medewerkers.  

 

Fijne feestdagen  

Ondanks alle beperkingen in verband met 

coronavirus willen we u fijne en gezonde 

feestdagen toewensen en een mooi 2021.  

https://vimeo.com/403728699

