
 
 

 

Aan de bewoners van het Anker en 1e contactpersonen 

 

Kesteren, 2 april 2020 

 

Betreft: maatregelen Coronavirus 

 

Geachte bewoners en 1e contactpersonen, 

Op 31 maart heeft de overheid de maatregelen die genomen zijn rond het Coronavirus verlengd tot 

D.V. 28 april. We beseffen hoe moeilijk het voor u allen moet zijn om elkaar zo lang te missen in deze 

moeilijke tijden. Met deze brief willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen binnen het 

Anker, tijdens deze Coronacrisis. 

 

Situatie rond bewoners/medewerkers 

Gelukkig is het aantal aangetoonde besmettingen in het Anker beperkt tot 1 bewoner. Wel worden 

er regelmatig bewoners getest, maar gelukkig zijn tot nu toe alle testen negatief. Dit kan overigens 

helaas elk moment veranderen. Ook een aantal medewerkers zijn ziek thuis, maar we kunnen de 

bezetting op de afdeling gelukkig nog steeds rondkrijgen.  

Voor de bescherming van de bewoners en medewerkers volgen wij de richtlijnen van de RIVM. Dit 

betekent in sommige situaties dat medewerkers voor hun eigen veiligheid en uw bescherming 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Deze bestaan uit een mondmasker, handschoenen en 

soms ook een schort en bril, dit hangt af van de situatie. Als de bewoner besmet is of verdacht wordt 

van besmetting, worden de maatregelen persoonlijk toegelicht. Als het bescherming van de 

medewerker betreft kunnen we daar om privacy overweging geen toelichting op geven. We vragen 

uw begrip daarvoor. 

 

Contact met familie 

We proberen het contact tussen bewoners en familie zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor is 

vorige week de mogelijkheid om videobellen via WhatsApp geïnstalleerd op de telefoons van de 

afdeling. We horen dat het nog niet helemaal werkt zoals we zouden willen, maar werken hier hard 

aan. We beraden ons ook op andere mogelijkheden om het (digitale) contact verder te 

ondersteunen. Als u zelf mogelijkheden hebt in overleg met uw familie, zoals een tablet of mobiele 

telefoon kunt u dit uiteraard ook gebruiken. 

Ons nieuwe elektronisch cliëntdossier heeft voor familie ook de mogelijkheid om makkelijk contact te 

leggen met de zorgmedewerkers, “Caren zorgt” genaamd. Hier wordt al best veel gebruik van 

gemaakt, fijn om te zien! Omdat we merken dat hier nog vragen over zijn, vindt u in de bijlage een 

nadere uitleg hiervan. Hiermee kunt u snel en makkelijk vragen stellen of opmerkingen doorgeven 

aan de zorgmedewerkers. 

Ons bereiken signalen dat bij het buiten wandelen van bewoners met personeel er afgesproken 

wordt met familieleden. We willen hier benadrukken dat dit niet is toegestaan. 

 



 
 

 

 

Afspraken rond de stervensfase 

In deze moeilijke tijd moeten we helaas ook maatregelen treffen als het gaat om bezoek in een 

eventuele stervensfase van de bewoner en de taken die na het overlijden dienen te gebeuren. We 

hechten eraan u daar over te informeren zodat u er rekening mee kunt houden mocht de situatie 

zich voordoen (D.V.). Het Anker volgt hierin de richtlijnen van de RIVM, het rijksinstituut dat de 

regering adviseert. Deze maatregelen gelden tot nader orde. 

Afspraken over bezoek tijdens de stervensfase 
Waar de huidige regeling is dat er in het Anker op dit geen bezoek mag komen, geldt in de 
stervensfase een uitzondering. Nadat een arts heeft bepaald dat de stervensfase is ingegaan mag er 
bezoek komen van familie/vrienden. Het bezoek is gemaximeerd op 1 bezoeker per keer met een 
maximum van totaal 3 bezoekers per 24 uur.  
 
Bij een bewoner met een verdenking op besmetting of een aangetoonde besmetting is gebruik van 
persoons beschermende middelen door de bezoeker gewenst. Het Anker draagt hier zorg voor, maar 
garandeert niet altijd de beschikbaarheid ervan.  
 
Afspraken over zorg na overlijden 
Om de kans op verspreiding van of besmetting met het virus te voorkomen, is de mogelijkheid om 
binnen het Anker op te baren niet meer aanwezig. Bij voorkeur zal ook de laatste zorg buiten het 
Anker gegeven worden. Het Anker draagt er zorg voor dat de overledene op een waardige en 
respectvolle wijze het Anker verlaat. De aanwezige medewerkers zullen uitgeleide doen in de hal en 
gang van het Anker waarbij ze de 1,5 meter afstandsnorm onderling hanteren. 
 
Leegmaken appartement 
Omdat er geen bezoek mag komen in het Anker zijn ook de afspraken rond het leegmaken van het 
appartement aangepast. Hiervoor is minder tijd beschikbaar en het inpakken van de spullen zal door 
medewerkers van het Anker gebeuren. Uiteraard in zorgvuldig overleg! 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de zorg rond en na overlijden vindt u op onze website, www.ankerzorg.nl  
 
We vinden het onwerkelijk en verdrietig om deze informatie met u te delen en hadden dit liever niet 
gedaan. Tegelijk hebben we te maken met een realiteit waarvoor we de ogen niet mogen sluiten en 
vinden we het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. We hopen op uw begrip en op uw 
medewerking. 
 
Tot slot wensen we u allen heel veel sterkte, we beseffen juist in deze situatie hoe klein en beperkt 
we zijn. Gelukkig mogen we weten dat we met al onze noden terecht mogen bij de Levende God. We 
bidden u Zijn Zegen toe! 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dick van Bodegraven 

Bestuurder 

http://www.ankerzorg.nl/

