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Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
In deze nieuwsbrief informeer ik u over de meest recente ontwikkelingen inzake het Corona-
virus. Gisteren, donderdag 19 maart, heeft de overheid aangekondigd dat vanaf heden alle 
verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek om besmetting met het Corona-virus te voorkomen 
dan wel te beperken. Westerholm had hiertoe al eerder besloten en in die zin heeft dit 
overheidsbesluit voor ons geen gevolgen.  
 
In- en uithuizing 
Hoewel geen bezoek is toegestaan, bestaat er een maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
vrijgekomen appartementen voor nieuwe bewoners beschikbaar te stellen. Er blijven immers 
mensen waarvoor het zelfstandig thuis wonen niet wenselijk is. Ook is het van belang dat in 
ziekenhuizen geen bedden worden bezet door mensen die feitelijk geen behandeling meer in 
het ziekenhuis nodig hebben.  
Om deze redenen zullen wij vrijgekomen appartementen wel opnieuw bezetten, onder strikte 
voorwaarden. Dat betekent dat wij uitgaan van gecontroleerde binnenkomst derden: 

- Dag en tijdstip in overleg met Westerholm 
- Binnenkomst na opname temperatuur en check op symptomen van Corona en onder 

begeleiding van medewerkers van Westerholm 
- Instructies over en toezicht op toepassing hygiëne voorschriften 
- Heldere communicatie met (familie van) nieuwe bewoners over de voorwaarden 

waaronder de verhuizing en het verblijf in Westerholm kunnen plaatsvinden 
 
Het betekent dat u af en toe derden in huis zult kunnen zien, hetgeen in tegenspraak lijkt met 
het feit dat geen bezoek is toegestaan. Gecontroleerde binnenkomst zoals bovenstaand 
beschreven, in samenhang met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, rechtvaardigen 
deze aanpak en maken dat we geen onnodige risico's lopen. Immers, het virus verspreidt zich 
via druppels en menselijk contact en dat sluiten we uit door de te volgen aanpak.   
 
Als u gewend bent om zelfstandig naar buiten te gaan 
Naar buiten gaan kan zeer welkom zijn. Is zeer zeker ook verantwoord, mits u de richtlijnen 
over afstand houden van tenminste 1,5 meter en de overige hygiëne richtlijnen (zie hieronder) 
in acht neemt. Wij hebben gemerkt dat een aantal van u nog naar de winkel gaat om 
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boodschappen te doen of anderszins nog diensten van buiten afneemt. Met nadruk verzoeken 
wij u om dat niet meer te doen. De kwetsbaarheid van de bewoners van Westerholm vraagt 
om geen enkel risico te nemen. In de meest noodzakelijke boodschappen voorzien wij door de 
openstelling van ons winkeltje in het souterrain, iedere werkdag tussen 10.00 en 11.30 uur. 
Heeft dan toch nog wensen dan kunt u zich melden bij de receptie of een van onze 
medewerkers en dan kijken we hoe we u kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van de 
gewenste boodschappen.  
 
Hygiëne maatregelen 
Ik kan niet genoeg het belang van toepassing van de hygiëne richtlijnen onder uw aandacht 
brengen. Het gaat om handhygiëne, hoesten in de elleboog en éénmalig gebruik van papieren 
zakdoekjes.  Behoudens lichamelijke verzorging vermijden we onderling contact en houden 
we een afstand tot elkaar van 1,5 meter. 
  
Activiteiten 
Onze aanpak over activiteiten blijft ongewijzigd: activiteiten met externen zijn stopgezet.  
Activiteiten waar alleen bewoners aan deelnemen gaan wel door, waarbij we steeds opnieuw 
deelnemers zullen wijzen op toepassing van de hygiëne-richtlijnen.  
 
Hartverwarmend 
De situatie is ongekend en de gevolgen zijn voor het emotionele welbevinden van bewoners 
en familieleden ernstig. Er ontstaan schrijnende situaties waarvan wij met z'n allen nooit 
gedacht hadden dat ze zouden ontstaan. Onze aanpak is erop gericht om deze situaties te 
beperken tot een absoluut minimum. De steun die wij ontvangen van velen is 
hartverwarmend. Ook zijn wij geraakt door het begrip en de dapperheid waarmee vele 
bewoners en familieleden de situatie het hoofd bieden. 
 
Graag blijven wij in open communicatie met u allen. Wij hebben gemerkt dat u ons weet te 
vinden. Voor iedereen nog een keer weer onze rechtstreekse telefoonnummers: 
06 36310199 (Jiska Keizer) of 06 13008778 (Dineke Katerberg). 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 

 


