
 
 

Aan de bewoners van het Anker en 1e contactpersonen 

 

Kesteren, 27 mei 2020 

 

Betreft: maatregelen Coronavirus 

 

Geachte bewoners en 1e contactpersonen, 

Per D.V. 3 juni streven wij ernaar om het Anker weer gedeeltelijk open te stellen voor 

bezoek. Uiteraard willen wij dit in deze bijzondere periode op een verantwoorde wijze doen 

om te voorkomen dat onze bewoners of medewerkers ziek worden. Wij hanteren hiervoor 

de strikte voorwaarden die zijn opgesteld door de overheid en het R.I.V.M. 

Deze mogelijkheid voor bezoek komt naast het gebruik van het bezoekershuisje. Degene die 

nu reeds gebruik maken van het bezoekershuisje kunnen dat blijven doen. Uitbreiding voor 

de andere afdelingen volgt zo spoedig mogelijk.  

Middels deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de acties die wij willen 
ondernemen om verspreiding van het virus te voorkomen binnen ons zorgcentrum. Een 
belangrijk uitgangspunt is immers: de keuze van een bewoner (of naasten) om bezoek te 
ontvangen mag niet op een onredelijke wijze ten koste gaan van de veiligheid van een 
andere bewoner of van onze  medewerkers. Om veiligheid en organisatorische redenen 
willen wij graag onderstaande afspraken met u maken:  
 

 U ontvangt een uitnodiging om op bezoek te gaan bij u naaste, hiervoor geldt dat de 

datum en het tijdstip al voor u bepaald zijn. In deze eerste fase mag er één vaste 

persoon aangemeld worden om op bezoek te komen. Deze bezoeken worden 

gepland op woensdag, vrijdag en zaterdag in de middag en in de avond. De maximale 

bezoektijd per bewoner is 1 uur. De uitbreiding van de bezoekregeling vindt plaats in 

4 fases, waarbij er in elke fase meer mogelijkheden zijn voor bezoek. Deze fases zijn 

bepaald door de overheid samen met deskundigen uit de praktijk. De directie van het 

Anker zal op geleide van de verschillende evaluatiepunten, samen met de 

cliëntenraad en medewerkers, steeds zorgvuldig kijken wanneer uitbreiding mogelijk 

is. 

 

 De bewoner bepaalt wie er geselecteerd wordt als bezoeker, dit kan uiteraard in 
overleg met de familie. Voor bewoners die hierover niet meer kunnen beslissen 
wordt door de EVV’er of diens vervanger contact gezocht met de 1e contactpersoon. 
 

 Wij willen u er op wijzen dat u bij (milde) klachten van koorts, hoesten en/of 

verkoudheid thuis dient te blijven. Er mag een vervangend bezoeker aangemeld 



 
 

worden, echter niet iemand uit hetzelfde gezin. U dient hierover contact op te 

nemen met de afdeling van de bewoner, zodat zij op de hoogte zijn en dit door 

kunnen geven aan degene die het bezoek begeleid.  

 

 Bij de ingang wordt gecontroleerd voor wie u op bezoek komt. Bij de ingang wordt er 

tevens een vragenlijst afgenomen of u klachten heeft van hoesten, niezen, 

neusverkoudheid en /of koorts en of u eerder in contact bent geweest met een 

iemand met Corona. Ook wordt uw temperatuur opgenomen d.m.v. een infrarood 

thermometer.  Indien u op alle vragen “nee” kan antwoorden en u uw temperatuur 

niet boven de 38 graden is, kunt u op bezoek gaan.  De vragenlijst wordt als bijlage 

meegestuurd met deze brief. Als de bewoner voor wie u komt zich naar verwachting 

niet goed aan de 1.5 meter afstand kan houden, krijgt u handschoenen en een  

mondmasker om te dragen. Voordat u het gebouw in gaat desinfecteert u de 

handen. 

 

 Wij willen u er op wijzen dat er geen fysiek contact plaats mag vinden tussen 

bezoeker en bewoner. 

 

 U wordt verzocht anderhalve meter afstand van alle medewerkers en andere 
aanwezigen te houden. U loopt vanaf de ingang van het Anker rechtstreeks naar de 
kamer van de te bezoeken bewoner. Er wordt hiervoor een looproute uitgezet door 
het Anker, zodat komende en gaande bezoekers voldoende afstand van elkaar 
kunnen houden. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de huiskamer waar 
andere bewoners verblijven. De bezoeker blijft op de kamer van de bewoner 
(maximaal 1 uur). Na het bezoek wordt het zorgcentrum direct via de aangegeven 
route verlaten. Het is niet de bedoeling dat er onderweg gesprekken plaatsvinden 
met anderen.  Vragen over de zorgverlening dienen telefonisch te worden 
besproken. 

 

 Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan, het meebrengen van 
huisdieren of zelfgemaakte consumpties niet. Consumpties in de vorm van een  
doosje chocolade of voorverpakte consumpties  zijn wel toegestaan. Het is niet de 
bedoeling dat er koffie/thee of andere zaken genuttigd worden tijdens het bezoek, 
dit om het risico op besmetting van de bewoner zoveel mogelijk te voorkomen. 
 

 Gebruik maken van het  toilet is in principe niet toegestaan. Als het echt niet anders 
kan wordt het  toilet op de kamer van de bewoner gebruikt en zorgt u zelf voor het 
reinigen van het toilet.  

 

 Het bezoek kan maximaal 1 uur duren, wij vragen u hier rekening mee te houden en 
tijdig het bezoek weer te beëindigen. 
 



 
 

 Wanneer er zich nieuwe besmettingen met het Corona virus voordoen bij bewoners 
zal dit consequenties hebben voor deze bezoekregeling. Het kan dus voorkomen dat 
een gepland bezoek op het laatste moment wordt afgezegd. 

 
We beseffen dat we veel van u vragen en dat we nog ver zijn van de ideale situatie waarin u 
uw dierbaren weer “normaal” kunt ontmoeten. Aan de andere kant zijn we ook blij dat we 
deze mogelijkheid kunnen bieden. We hopen door ons aan deze strenge regels te houden, 
we besmettingen zoveel als mogelijk kunnen voorkomen. 
 
Tot slot willen we u informeren over de mogelijkheid dat bewoners vanaf 3 juni aanstaande 
weer gebruik kunnen maken van de kapper, pedicure en de tandarts. Dit alles wel onder 
strikte voorwaarden. Deze collega’s zullen mondmasker en handschoenen dragen en per dag 
zoveel als mogelijk bewoners van dezelfde afdeling behandelen. 
 
We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. We hopen en bidden dat 
we dit alles mogen uitvoeren onder de Zegen van onze Heer en Heiland.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dhr. D. van Bodegraven 

Bestuurder 


