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Betreft: bezoekregeling vanaf 26 mei    Eindhoven, 20 mei 2020
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Als eerste contactpersoon informeren we u graag over het volgende: vanaf dinsdag 26 mei 
gaan de deuren van de Archipellocaties voorzichtig en gecontroleerd weer open, in ieder geval 
daar waar geen besmettingen zijn én de locatie voldoende voorbereid is. Voor iedereen heel 
goed nieuws maar ook spannend. We hopen u of iemand van uw familie snel te mogen 
ontvangen. Om bezoek in goede banen te kunnen leiden, is een bezoekregeling opgesteld. 
Deze is o.a. in samenspraak met de centrale cliëntenraad en op basis van richtlijnen van het 
RIVM en brancheorganisatie Actiz tot stand gekomen. Informatie over de bezoekregeling vindt 
u in de bijgevoegde folder.   
 
We doen het samen 
Wij hopen dat het voor alle betrokkenen een prettige ervaring zal zijn om elkaar weer te zien 
na zo’n lange tijd. Het zal echt wel even wennen zijn; voor zowel cliënten, bezoekers als 
medewerkers. We gaan de bezoekregeling uiteraard evalueren en stellen deze bij waar nodig 
en op basis van de landelijke richtlijnen. 
 
Vertrouwen  
Het weer gecontroleerd en gefaseerd toelaten van bezoek is een spannende stap. We rekenen 
er op dat u uw eigen verantwoordelijk neemt en de algemene geldende richtlijnen en de 
afgesproken maatregelen m.b.t. deze bezoekregeling opvolgt. We vertrouwen er echt op dat u 
ons en uw verwant helpt, door het opvolgen van de richtlijnen, om verspreiding van het virus 
zoveel mogelijk te voorkomen. Medewerkers begeleiden u bij het naleven van de maatregelen.  
 
Coördinatieteam organiseert op locatie 
De coördinatieteams op locatie zijn deze week nog bezig met het organiseren van de 
voorwaarden van de bezoekregeling. U ontvangt van uw coördinatieteam aanvullende 
informatie rond dit weekend. Daarin staat precies hoe de bezoekafspraken tot stand zullen 
komen. Belangrijk om te weten is dat zodra er op de locatie één of meerdere verdenkingen 
van besmetting met het corona-virus zijn, de locatie de bezoekregeling kan aanscherpen.  
 
Wij wensen u en uw naaste(n) een prettig weerzien! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Raad van Bestuur Archipel 
Katinka van Boxtel, Eppie Fokkema, Monique Hertogs 
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