
 

Wijk aan Zee, 30 november 2020 

Betreft: Mondkapje verplicht bij bezoek aan Heliomare 

Beste heer/mevrouw, 

Als gezondheidsorganisatie houdt Heliomare zich aan de coronarichtlijnen van de overheid. 

Individueel en met elkaar doen we er alles aan corona (COVID-19) buiten de deur te houden.  

Met ingang van 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht op alle 
locaties van Heliomare om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 
Hiermee geven wij gehoor aan het recente besluit van het kabinet om het dragen van 
mondkapjes in publiek toegankelijke binnenruimtes verplicht te stellen.  

Wat betekent dit voor klinische patiënten? 

Onze klinische patiënten dragen geen mondkapje. Zij lopen minder risico te worden 

blootgesteld aan een mogelijke besmetting, aangezien zij minder contact hebben met buiten. 

Bovendien worden zij nauw gemonitord en gecontroleerd op corona-gerelateerde klachten 

door de verpleging.  

Indien een klinische patiënt behoefte heeft om toch een mondkapje te dragen, dan mag dit. 

Het mondkapje wordt in dat geval verstrekt door Heliomare.  

Wat betekent dit voor (poli)cliënten en bezoekers?  

Bezoekers en cliënten (vanaf 13 jaar en ouder) dragen een mondkapje, zodra zij één van de 

locaties van Heliomare betreden.  

Wat betekent dit voor medewerkers van Heliomare? 

Medewerkers van Heliomare dragen altijd en op alle locaties chirurgische 
mondneusmaskers type IIR, dan wel een “gewoon” wegwerp mondkapje. Alleen zittend op 
de werkplek met een mogelijkheid tot het houden van meer dan 1,5 meter afstand tot 
anderen mag het mondmasker afgezet worden.  

In situaties waar geen mondkapjesverplichting is, mogen bij uitzondering faceshields ingezet 
worden. Bijvoorbeeld in de klassen primair onderwijs en sommige VSO klassen, of zoals in 
het geval van personen met een zintuigelijke beperking die gebarentaal spreken.  

Naast bovenstaande maatregel omtrent het het dragen van een mondkapje, blijft het 

belangrijk dat iedereen zich consequent aan de coronamaatregelen houdt. Dat betekent 

anderhalve meter afstand houden van anderen, regelmatig handen desinfecteren en hoesten 

en niezen in de elleboog.  

Wij realiseren ons dat het dragen van een mondkapje voor sommigen als onprettig kan 
worden ervaren. Op dit moment kunnen wij niet inschatten hoe lang het dragen van een 
mondkapje dringend advies zal blijven. Wij houden u op de hoogte omtrent de 
ontwikkelingen en rekenen op ieders medewerking en begrip. 


