
 
 

Brief aan bewoners en 1e contactpersonen 

 

Kesteren, 16 juni 2020 

 

Betreft: uitbreiding van de bezoekregeling 

 

Beste bewoner en 1e contactpersoon, 

Met deze brief willen we u informeren over een uitbreiding van de bezoekregeling. We zijn blij dat de 

eerste fase van de bezoekregeling goed is verlopen. Om die reden kunnen we nu voorzichtig 

uitbreiden. De voorgestelde datum hiervoor is D.V. maandag 22 juni aanstaande. Voorwaarde 

hiervoor is dat er geen nieuwe besmettingen ontstaan in het Anker. Als dit wel het geval is zal per 

keer bekeken worden welke maatregelen passend zijn. Indien de besmetting zich beperkt tot 1 

afdeling, kan het zijn dat alleen voor die afdeling beperkingen gelden. Maar dit zal echt afhangen van 

de ernst van de situatie.  

Regelmatig worden er nog bewoners en medewerkers getest, ook bij geringe klachten. We doen dit 

om een evt. besmetting snel op te kunnen sporen. In afwachting van de uitslag moeten we bepaalde 

voorzorgsmaatregel nemen voor de medewerkers. Dit is de reden dat u soms zult zien dat 

medewerkers mondmaskers en handschoenen dragen. Dit is dus echt preventief. 

Op het moment dat er zich een bewezen besmetting voordoet zullen we u tijdig infomeren over de 

consequenties.  

 

De volgende maatregelen worden versoepeld per 22 juni: 

1. Het vastgestelde moment van bezoek blijft gehandhaafd, dus 1 x per week op het huidige 

tijdstip. In plaats van 1 mogen er 2 vaste bezoekers tegelijk komen. Wij vragen u de tweede 

bezoeker voor 22 juni door te geven aan de afdeling. De maatregelen t.a.v. registratie en 

temperatuur controle bij binnenkomst blijven hetzelfde. 

 

2. De mogelijkheden voor het bezoekershuisje worden uitgebreid. Bewoners van alle afdelingen 

kunnen er gebruik van maken (dit is al het geval vanaf maandag 15 juni). Er komen vanaf 22 

juni nog meer momenten bij, ook op zondag is het huisje dan te gebruiken.  

  

Daarnaast krijgen bewoners/familie de keus of ze elkaar willen ontmoeten in het 

bezoekershuisje of dat ze in die tijd buiten willen gaan wandelen. Tijdens het wandelen 

wordt wel de 1.5 meter afstand aangehouden. Indien dit niet haalbaar is wordt door de 

bezoeker in deze fase een mondmasker gedragen. Tijdens het wandelen gaan er geen 

medewerkers van het Anker mee. Wel vragen we u in de buurt van het Anker te blijven en 

drukke plaatsen te mijden. We proberen het aantal momenten zodanig uit te breiden dat 

bewoners er 2 keer per week gebruik van kunnen maken.  

 

U kunt uw bezoek aan het bezoekershuisje digitaal inplannen, als u wilt wandelen wilt u dit 

dan aangeven (vanaf woensdag 17 juni kunt u hiervoor reserveren)? Dan kunnen de collega’s 

van de afdeling daar rekening mee houden met de kleding. 

 



 
 

 

 

3. Voor beide mogelijkheden geldt dat u alleen komt als u geen klachten heeft. 

 

4. Pastoraal bezoek vanuit de kerken wordt weer toegestaan, wel met een aantal aanpassingen 

om het veilig te houden. 

 

5. Vrijwilligers kunnen weer ingezet worden op de afdeling, het aantal vrijwilligers per afdeling 

wordt beperkt en er zal steeds maar 1 vrijwilliger per keer aanwezig zijn. 

Helaas betekent deze versoepeling nog steeds niet dat alles wat we graag zouden willen ook weer 

kan. Hieronder een aantal zaken waarvan we weten dat er vragen over zijn, maar die naar 

verwachting pas in één van de volgende fases in de bezoekregeling weer mogelijk zullen zijn. 

 Koken op de afdelingen kan voorlopig nog niet plaatsvinden, de Schutse blijft de maaltijden 

leveren in elk geval tot na de zomervakantie. 

 Bewoners kunnen helaas nog niet mee op familiebezoek of naar andere uitjes buiten het 

terrein van het Anker. Met uitzondering van noodzakelijk ziekenhuisbezoek voor de bewoner 

zelf. 

 De winkel blijft nog even gesloten 

 Ook de beperking dat bewoners van verschillende afdelingen nog niet bij elkaar komen blijft 

gehandhaafd. We proberen dit ook zoveel mogelijk nog toe te passen op onze medewerkers 

en vrijwilligers. Dit is bedoeld om een eventuele verspreiding van het virus tussen afdelingen 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

Tot zover deze brief met informatie over de volgende fase(s) van de bezoekregeling. Zoals eerder 

aangegeven realiseren we ons dat er nog steeds veel beperkingen en verboden zijn. Dit staat 

eigenlijk heel haaks op ons beleid dat de bewoner de regie moet hebben en het welzijn voorop moet 

staan. Tegelijk voelen we onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bewoners en ook de 

medewerkers. Deze twee belangen lijken te botsen in deze tijd. We hopen dat we steeds de juiste 

afwegingen maken, we betrekken in al deze stappen de cliëntenraad als vertegenwoordiger van de 

bewoners.  

Daarboven bidden we om wijsheid en Gods zegen voor onze bewoners en alle andere betrokkenen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Dhr. D. van Bodegraven 
Bestuurder 
 


