
Veel gestelde vragen rondom het coronavirus – laatste update 19 december n.a.v. ‘harde 

lockdown’ 

Zijn er coronabesmettingen in het Bartholomeus Gasthuis?  
Er zijn op dit moment gelukkig geen bewoners van het Bartholomeus Gasthuis besmet met het 

coronavirus.  

 

Mag ik als familie/naaste van een bewoner of zorghotelgast op bezoek komen 

in het Bartholomeus Gasthuis? 
 Alle bewoners, dus van de groepswoningen, het woonzorgcentrum en gasten van het zorghotel 

kunnen dagelijks max. twee bezoekers uit één huishouden ontvangen maar géén kinderen 

onder de 12 jaar.  

 Bezoekers kunnen iets nuttigen in de kamer van bewoners, mits zij hun mondkapje pas afdoen 

op het moment dat zij op 1,5 meter afstand van de bewoner zitten.  

 

Voor iedere bezoeker geldt het volgende: 

 Kom niet op bezoek bij verhoging, koorts of verkoudheidsklachten of als huisgenoten klachten 

hebben. 

 In het gasthuis is het verplicht om een medisch mondkapje te dragen. Deze medische 

mondkapjes kunt u vinden bij de receptie van het gasthuis.  

 Vul het bezoekersformulier in bij de receptie (dit in verband met eventueel contactonderzoek 

mocht zich een besmetting voordoen). 

 Blijf u goed houden aan de bekende regels, zoals handdesinfectie en 1,5 meter afstand houden 

tot anderen. 

 Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner. Daarnaast kunt u in de binnentuin 

terecht of samen buiten een wandeling maken. 

 Bezoek vindt niet plaats in de huiskamers van de groepswoningen. Bezoekers mogen wel weer 

even koffie of thee pakken in de keuken van de groepswoning, op voorwaarde dat daarbij 

afstand gehouden wordt van andere bewoners en medewerkers. Het is nadrukkelijk niet de 

bedoeling om plaats te nemen in de huiskamer of een gesprek aan te gaan in de deuropening. 

Wij volgen alle richtlijnen van het RIVM. In geval van besmettingen in het Bartholomeus Gasthuis 

wordt bezoek, i.i.g. tijdelijk, deels of geheel stopgezet. Bewoners en hun eerste contactpersonen 

worden hierover direct geïnformeerd. 

  



Is Brasserie Zunte open? 

Bezoekers kunnen in Brasserie Zunte terecht tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Naasten van bewoners 

kunnen dineren met hun familielid in de serre, mits tijdig gereserveerd bij de receptie (030 231 02 54). 

De brasserie is normaal geopend voor bewoners.   

De brasserie en serre zijn ‘corona-proof’ ingericht. Dit willen we zo houden. Daarom is het belangrijk dat: 

 u wacht bij de ingang van de brasserie tot een medewerker u naar een tafel begeleidt.   

 er niét met stoelen wordt geschoven; 

 er géén stoelen worden bijgeplaatst; 

 bezoek alleen plaatsneemt aan tafels die hiervoor zijn ingericht; 

 gasten uit het zorghotel tijdens de eerste tien dagen van hun verblijf op afstand blijven van de 

vaste bewoners van het Bartholomeus Gasthuis;  

 bezoek aan tafel blijft zitten. Het mondkapje mag af zo lang het bezoek aan tafel zit. Als de 

bezoeker opstaat om te vertrekken, moet het mondkapje weer op. 

 

Is Salus open en kan ik terecht bij de kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste, etc.? 
Met uitzondering van de medisch pedicure is Salus gesloten. Heeft u vragen over Salus of wilt u een afspraak 

op langere termijn maken? Dan kunt u mailen naar: salus@bartholomeusgasthuis.nl.  

 

Worden er activiteiten georganiseerd? 
Ja, voor bewoners van het gasthuis worden verschillende activiteiten georganiseerd. Maar, deze 

activiteiten zijn niet toegankelijk voor bezoekers van uit de wijk.  

 

Kan ik een zaal huren? 
Het is in ieder geval tot 14 januari 2022 niet mogelijk om een zaal te huren in het Bartholomeus 

Gasthuis. Voor vragen over (zakelijke) boekingen mailt u de afdeling reserveringen via 

reserveringen@bartholomeusgasthuis.nl.  

 

Is het Bartholomeus Gasthuis voorbereid op een uitbraak van het coronavirus? 
Het Bartholomeus Gasthuis volgt de richtlijnen vanuit het RIVM en de GGD. Er zijn uitgebreide 

maatregelen genomen ter preventie van verspreiding van het coronavirus onder bewoners en 

medewerkers. Door strikte hygiënemaatregelen en beperking van contact met buitenaf doen we ons 

uiterste best om het verspreiden van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Bartholomeus 

Gasthuis heeft een aantal scenario’s uitgewerkt hoe om te gaan met de continuïteit van de zorg in het 

geval we met noodsituaties te maken krijgen. Zoals een tekort aan personeel of besmette bewoners. 

Ook zijn er maatregelen getroffen voor behandeling/verpleging van infecties. De actuele richtlijnen 

worden nauwlettend in de gaten gehouden. 

Welke hygiënemaatregelen hanteert het Bartholomeus Gasthuis? 

 Medewerkers, bezoek en vrijwilligers dragen altijd een door ons uitgereikt mondkapje.  

 Iedereen houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. 

 We handhaven de registratie/gezondheidscheck van bezoek bij de receptie. 

 De hygiëneregels blijven zeer belangrijk (handen desinfecteren bij binnenkomst + vaak wassen). 

 We werken in het gasthuis in drie cohorten; dat wil zeggen dat bewoners van de drie cohorten 

groepswoningen Springwegzijde, groepswoningen Pelmolenwegzijde en woonzorgcentrum niet/zo 

min mogelijk met elkaar in contact komen.  
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