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Haren, 7 mei 2020 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Gisteren heeft de minister-president een stapsgewijze versoepeling van de Corona-
maatregelen aangekondigd. 
 
Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen  
In de persconferentie van gisteren, woensdag 6 mei, is aangegeven dat vanaf maandag 11 mei 
in 25 geselecteerde verpleeghuizen onder strikte voorwaarden één bezoeker per 
verpleeghuisbewoner mag komen. De versoepeling van de bezoekregeling wordt nauwkeurig 
gemonitord. Het is de bedoeling dat vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek 
mogelijk is, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gezamenlijke handreiking 
Vrijdag 8 mei is een landelijke handreiking gereed voor zorgorganisaties om de versoepeling 
van de bezoekregeling geleidelijk en op een verantwoorde manier op te starten. Westerholm 
zal deze handreiking gebruiken om samen met Bewonersraad en Ondernemingsraad een plan 
te maken. 
 
Situatie van Westerholm 
De keuze voor het wonen in Westerholm brengt met zich mee dat u als bewoner onderdeel 
bent van een groter geheel. Dit betekent dat de richtlijnen van RIVM en Actiz voor u allen 
gelden, ook al bent u huurder van een appartement en ontvangt u heel weinig tot geen zorg. 
De toepassing van de Coronamaatregelen betekent voor u als bewoner dat u in en op het 
terrein van Westerholm vrij bent om te gaan en te staan waar u wilt en elkaar kunt 
ontmoeten. Er is geen lijfelijk contact met dierbaren mogelijk en ook het contact buiten het 
terrein van Westerholm is niet mogelijk.  
 
Versoepeling van de maatregelen voor bewoners van Westerholm 
Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat er nog geen sprake is van daadwerkelijke 
versoepeling van de maatregelen. Wij oriënteren ons op de versoepeling en gebruiken daarbij 
de gezamenlijke handreiking. Wij zullen u informeren zodra versoepeling daadwerkelijk 
mogelijk zal zijn. 
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Ik begrijp dat u een vurige wens heeft om weer naar de kapper te gaan, uw fysiotherapeut of 
andere behandelaar z'n werk te laten doen, weer een wandelingetje te kunnen maken of uw 
kinderen te kunnen ontmoeten. 
Toch vraag ik u vriendelijk maar dringend om de bestaande richtlijnen van Westerholm te 
blijven volgen. Het virus is niet weg en zorgvuldigheid is geboden. Met z'n allen hebben we tot 
heden het virus buiten de deur weten te houden. Laten we samen een optimale inspanning 
plegen om dit zo te laten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dineke Katerberg 

directeur-bestuurder 


