
Belbezoek via het raambellen bij Insula Dei. 

Zoals al eerder aangekondigd in het corona bulletin van 7 mei is het raambellenop 

Insula Dei gerealiseerd. Dit biedt u de mogelijk om achter glas uw naaste te 

ontmoeten en via een microfoon te praten met elkaar. We beginnen op 1 plek, 

namelijk het nood trappenhuis van het restaurant. U vindt deze ruimte aan uw 

rechterhand na het passeren van het terras bij het bordje “Bezoekruimte”. 

Via de website kunt u bezoekdag en tijd bespreken. U ontvangt direct een 

ontvangstbevestiging van uw aanvraag, dit is nog geen bezoekbevestiging. Deze 

ontvangt u met een instructie binnen 24 uur. Dit betekent dat u pas vanaf de dag na 

aanvraag uw bezoek kunt plannen. 

Er zijn enkele spelregels: 

1.     U plant uw bezoek in via het boekingsprogramma op deze website. 

2.     U plant een volgend bezoek pas in wanneer uw afspraak heeft plaatsgevonden. 

3.     U komt op het afgesproken tijdstip en kunt maximaal 20 minuten een bezoek 

afleggen.    

        Houdt u hierbij ook rekening met de spanningsboog van uw naaste. 

4.     Wij zorgen dat uw naaste u op het afgesproken moment kan ‘ontmoeten’. 

5.     U komt met maximaal 2 personen en houdt onderling gepaste afstand. 

Om alle mantelzorgers de 

mogelijkheid te bieden een bezoek te 

brengen, vragen wij u om uw bezoek 

met tussenpozen van 2 weken in te 

plannen. 

Uiteraard blijft beeldbellen ook 

mogelijk met uw naaste.  

Voor beeldbellen mailt u naar: 

beeldbellen@insuladei.nl  

 

Houdt u rekening met het volgende:  

Voor degene die u bezoekt is het prettig dat zij/hij een uurtje voorafgaand aan uw 

bezoek nog even door u gebeld wordt om uw bezoek aan te kondigen.  

Als de bezoekruimte nog niet leeg is verzoeken wij u vriendelijk even te wachten en 

de ruimte nog niet te betreden. 

U heeft een tijdsblok gereserveerd van 30 minuten. In verband met het halen en 

brengen van bewoners zal de netto bezoektijd ongeveer 20 minuten zijn. 

Na het bezoek verzoeken wij u vriendelijk om met behulp van de aanwezige 

desinfectiemiddelen de gladde oppervlaktes die u aangeraakt heeft te desinfecteren 

met de wegwerpdoeken. De gebruikte doek kunt u in de prullenbak deponeren. 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek. 

https://www.insuladei.nl/belbezoek-bij-insula-dei-huize-kohlmann/
mailto:beeldbellen@insuladei.nl

