
 
 

Brief aan bewoners en 1e contactpersonen 

 

Kesteren, 26 juni 2020 

 

Betreft: uitbreiding van de bezoekregeling 

 

Beste bewoner en 1e contactpersoon, 

We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat de bezoekregeling in het Anker opnieuw uitgebreid kan 

worden. Dit naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op  woensdag 24 juni jl. Daarin 

werd duidelijk dat in verpleeghuizen zonder besmettingen met het Coronavirus, bezoek weer vrij 

moet kunnen plaatsvinden, mits de 1.5 meter afstand gewaarborgd is. Het Anker volgt dit advies op, 

zolang er geen nieuwe besmettingen ontstaan. 

Bezoek is vanaf D.V. zaterdag 27 juni dan ook weer van harte welkom, onder de volgende 

voorwaarden: 

 Bezoekers hebben geen gezondheidsklachten, bij de ingang van het Anker wordt een 

formulier over de gezondheid ingevuld en in de daarvoor bestemde bussen gedeponeerd 

(deze formulieren worden na 2 weken vernietigd) 

 De handen worden bij binnenkomst gedesinfecteerd 

 Per keer mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk bij een bewoner op bezoek, dit hoeft niet 

meer op afspraak 

 Er is geen beperking meer ten aanzien van wie er op bezoek mogen komen en hoe vaak 

 Tijdens het bezoek wordt 1.5 meter afstand van de bewoner gehouden en ook van elkaar, 

tenzij u uit 1 gezin komt 

 Bezoek kan nog niet plaatsvinden in de huiskamers vanwege het feit dat de afstand tot de 

andere bewoners dan niet kan worden gegarandeerd. Bewoners mogen wel met bezoek naar 

buiten of naar beneden in de Hof 

 Bezoek via het tuinhuisje is dus niet meer nodig, het huisje wordt gesloten. Alle 

reserveringen vervallen vanaf zaterdag 27 juni 

De reden dat er slechts 2 bezoekers per keer bij bewoners op bezoek mogen komen, hangt 

vooral samen met de hoeveelheid bezoek die tegelijkertijd in het Anker aanwezig is. We vragen u 

dan ook om voor en na uw bezoek niet onnodig in het Anker te blijven. Dus liever geen 

gesprekken op de gang of in de hal. 

Daarnaast is het weer mogelijk dat bewoners mee gaan met familie of medewerkers voor uitjes 

buiten het Anker. We willen hierbij wel nadrukkelijk wijzen op het belang van het houden van de 

1.5 meter afstand tot anderen. Lukt dit niet dan vragen we de bezoekers/begeleiders 

mondmaskers te dragen. Voor alle activiteiten die vanuit het Anker plaatsvinden worden deze 

door het Anker verstrekt. In de andere gevallen dien u zelf voor mondmaskers te zorgen. 

Bewoners mogen weer bij bewoners op andere afdelingen op bezoek.  

Bewoners mogen ook weer met familie of een vrijwilliger gebruik maken van de duo-fiets en de 

rolstoelfiets. Op de duo-fiets dient een mondmasker gedragen te worden vanwege de afstand. U 

kunt de beide fietsen reserveren bij de receptie van het Anker. 

 



 
 

 

 

 

We zijn heel blij dat we deze mogelijkheden, die voorheen zo normaal leken, weer kunnen 

bieden. Toch houden ze ook een risico in, we hebben in het Anker te maken met kwetsbare 

bewoners. Daarom vragen we u nadrukkelijk de richtlijnen op te volgen en bij twijfel over uw 

gezondheid niet op bezoek te komen.  

Ook tijdens uitjes samen met de bewoner vragen we u alert te zijn op onveilige situaties. Twijfelt 

u over bepaalde zaken, overleg dan op voorhand met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 

(EVV). Nu er meer toegestaan is,  wordt uw eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de 

bewoner groter, we vragen u daar rekening mee te houden! 

Helaas blijven er nog een aantal maatregelen gehandhaafd, te weten: 

 Er worden nog geen centrale activiteiten in de Hof georganiseerd 

 Er kan nog niet gekookt worden op de huiskamers door vrijwilligers, de maaltijden blijven 

door de Schutse geserveerd worden 

 De winkel gaat nog niet open 

 Ook het opbaren, na overlijden van een bewoner, in het Anker is nog niet mogelijk. Dit 

vanwege de grotere hoeveelheid bezoekers die hierdoor naar het Anker zouden komen.  

We hopen over deze onderwerpen na de zomerperiode een besluit te kunnen nemen.  

Voor alle uitbreidingen geldt dat deze toegestaan zijn zolang er geen nieuwe besmettingen optreden 

in het Anker. Als dit wel het geval is zullen we per keer bekijken wat de consequenties zijn en u daar 

tijdig van op de hoogte brengen. We bidden om Gods zegen en bescherming over onze bewoners, 

hun dierbaren en allen die werkzaam of betrokken zijn bij het Anker. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Dhr. D. van Bodegraven 
Bestuurder 
 


