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Geachte wijkbewoners, 
 
In mijn nieuwsbrief van 17 april jl. heb ik u geïnformeerd over de werkwijze van Westerholm 
in deze Coronatijd. In het bijzonder vraag ik uw aandacht in deze nieuwsbrief voor het gebruik 
van mondneusmaskers en de richtlijnen die wij met z'n allen in acht moeten nemen.  
 
Gebruik van mondneusmaskers 
Volgens de landelijke richtlijnen is het gebruik van mondneusmaskers uitsluitend noodzakelijk 
als is vastgesteld dat iemand besmet is met het Coronavirus of hiervan wordt verdacht en  het 
niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Tevens dient het mondneusmasker ingezet 
te worden wanneer een zorgmedewerkster verkoudheidsklachten heeft. 
Tot heden is er geen besmetting geconstateerd bij medewerkers van Westerholm en ook niet 
bij (wijk)bewoners die zorg van Westerholm ontvangen. 
Het preventief dragen van mondneusmaskers uit angst om besmet te raken, is niet volgens 
de landelijke richtlijnen en wij stoppen hiermee dan ook per direct, 24 april. We willen 
voorkomen dat we valse bescherming bieden en de schaarse mondneusmaskers opmaken 
om redenen van angst. Dat zou er toe kunnen leiden dat we geen mondneusmaskers hebben 
als er daadwerkelijk sprake is van een Corona-besmetting.  
 
Veiligheid 
Het beleid van Westerholm is erop gericht dat medewerksters werken onder veilige 
omstandigheden. Iedere medewerkster start haar werk met een gezondheidscheck. Ook 
beperken medewerksters hun contacten in hun priveleven tot een minimum. 
Van u als (wijk)bewoner verwachten wij hetzelfde gedrag: houdt 1,5 meter afstand, pas de 
hygiëne richtlijnen toe, blijf thuis en beperk externe contacten tot 2 personen. Dit is geheel 
overeenkomstig de richtlijnen die de overheid geeft. 
Als iedereen zich aan deze richtlijnen houdt beperken we het risico op besmetting zo optimaal 
mogelijk. 
 
Handhaving 
Niet ieder  van u past deze landelijke richtlijnen toe in het dagelijks leven.  
Met klem vraag ik degenen die zich niet houden aan de richtlijnen, per direct om dit wel te 
gaan doen. Als u blijft afwijken brengt u medewerksters en andere (wijk)bewoners in 
gevaar. Onze medewerksters van het wijkteam zullen met u in gesprek gaan als zij zich niet 



 
 Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus 2 

 

veilig voelen. Blijft u desondanks de richtlijnen niet nakomen, dan zullen wij met u in 
gesprek gaan over de omstandigheden waaronder wij de zorg aan u kunnen leveren. 
 
Intelligente lockdown 
Onze minister-president praat over een intelligente lockdown. Simpel gezegd betekent dit dat 
we in Nederland ervan uitgaan dat ieder een eigen verantwoordelijkheid neemt om het 
Coronavirus te bestrijden binnen de gegeven richtlijnen. Als organisatie volgen wij in ons 
beleid de overheidsrichtlijnen en voelen we ons verantwoordelijk om deze zorgvuldig toe te 
passen. Op die manier willen we omstandigheden creëren die gegeven de situatie een 
optimale veiligheid bieden aan (wijk)bewoners die zorg ontvangen en medewerksters die zorg 
verlenen. 
De onbekendheid van het virus maakt dat er sprake is van voortschrijdende inzichten. Het is 
niet uitgesloten dat dat ook het geval zal zijn als het gaat over het dragen van 
mondneusmaskers. We zullen u steeds infomeren over de nieuwste inzichten en de effecten 
daarvan op ons beleid. 
 
Tot slot 
De beperkingen duren lang en we zijn er nog niet. Van ons allen wordt een bijzondere 
inspanning gevraagd. Ik ben ervan overtuigd dat we het virus zullen verslaan, mits we het 
samen doen en ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Laten we elkaar een hart onder de 
riem steken om het vol te houden en oog te hebben voor elkaar! 
 
Leidt deze informatie tot vragen of opmerkingen dan kunt u die altijd stellen aan Jiska Keizer, 
manager Wonen, Welzijn en Zorg of mij. U kunt ons rechtstreeks op Westerholm bereiken of 
via de receptie. Telefonisch zijn we bereikbaar via tel.nr. 050 5342122. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 


