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Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
De verspreiding van het Corona-virus maakt dat wij beslissingen nemen die wij ons tot voor 
kort niet hadden kunnen indenken. De overheid heeft een intelligente lockdown afgekondigd. 
Dat wil zeggen dat er sprake is van een verregaande beperking van de bewegingsvrijheid voor 
iedere Nederlander. 
 
Beperking bewegingsvrijheid 
In mijn nieuwsbrief van afgelopen dinsdag heb ik de vertaling van het overheidsbeleid naar 
Westerholm en het Westerhuys aan u kenbaar gemaakt. Hierbij volgen wij de richtlijnen van 
Actiz, de brancheorganisatie voor de ouderenzorg. Zie hiervoor ook de link 
https://www.actiz.nl/nieuws/qa-omtrent-aangescherpte-bezoekregeling-verpleeghuizen#bewoner-
naar-huis-meenemen. 

Conform deze richtlijnen is ons beleid erop gericht om het in- en uitgaan tot een minimum te 
beperken. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico op besmetting. Het gaat 
daarbij niet alleen om uw eigen bescherming maar ook om die van uw medebewoners.  
Het betekent dat wij u hebben gevraagd om niet naar buiten te gaan, anders dan op twee 
plekken die voldoende veiligheid bieden in de gegeven omstandigheden. Wij hebben twee 
buitenplaatsen rond Westerholm en het Westerhuys, waar het mogelijk is om veilig buiten te 
verblijven, namelijk de binnentuin en het terras aan de achterzijde van het gebouw. 
 
Ernst van de situatie 
Het is fijn dat de overgrote meerderheid van de bewoners zich houdt aan de richtlijnen.  
Feit is dat wij constateren dat een aantal bewoners zich niet houdt aan de richtlijnen, rond het 
gebouw lopen, zelfstandig Haren in gaan, een winkel bezoeken, naar een uitvaart gaan of van 
de zon genieten door een wandeling buiten Haren te maken. Als u dit doet neemt u hiermee 
een onverantwoord risico op onvoorziene bewegingen en ongewenste contacten. Hierdoor 
vergroot u de kans op een besmetting van uzelf, medebewoners en medewerkers.  
 
Open huis 
Westerholm en het Westerhuys zijn open en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met 
zich mee voor ons allen. Van medewerkers vragen wij om hun privéleven aan te passen en alle 
contacten buiten hun gezinssituatie te vermijden. Van familie en contactpersonen vragen wij 
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om niet meer in Westerholm en het Westerhuys te komen. En van bewoners vragen wij om 
niet meer naar buiten te gaan, anders dan in de binnentuin en het terras achter de serre.  
Het is niet mogelijk om alle deuren op slot te doen en u allen op te sluiten. Dat zou ik ook niet 
willen. Ik kan niet anders dan een vriendelijk maar wel heel dringend beroep op u doen om u 
aan te passen aan ons beleid, en uzelf en uw medebewoners niet onnodig in gevaar te 
brengen. 
Zijn er heel bijzondere individuele situaties, deelt u dat dan met Jiska Keizer of mij. Dan kijken 
we welk maatwerk we kunnen leveren. 
 
Tot slot 
Het Corona-virus doet een grote aanslag op uw welbevinden. De maatregelen zijn er echter 
op gericht om erger te voorkomen.  De maatregelen gelden als huisregels, en ik vraag u om u 
eraan te houden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dineke Katerberg 

directeur-bestuurder 
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