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Geachte bewoner, revalidant en 1e contactpersoon, 

 

De ontwikkelingen in de situatie rondom het Corona virus vragen om extra 

maatregelen. Sensire volgt de richtlijnen van de overheid in de bescherming van 

kwetsbare bewoners, revalidanten en onze zorgprofessionals.  

 

De richtlijnen van de overheid zijn aangescherpt en dit betekent dat we per direct een 

aantal extra maatregelen inzetten en een dringend beroep doen op uw medewerking.  

 

Het bezoek aan bewoners en revalidanten wordt beperkt tot één persoon, eenmaal per 

dag.  

 

We vragen aan u en/of uw 1e contactpersoon om hierin zelf de regie te nemen. 

Voor dit bezoek blijven uiteraard de regels van kracht om niet op bezoek te komen als:  

 

 U een risicogebied heeft bezocht* én milde gezondheidsklachten heeft: 

verkoudheid of hoesten of diarree of koorts: wacht nadat uw klachten 

verdwenen zijn nog enkele dagen met uw bezoek.  

Of  

 U na 5 maart bent teruggekeerd uit Italiaans quarantainegebied – ook als u 

geen gezondheidsklachten heeft! Stel uw bezoek uit met 14 dagen na uw 

terugkomst uit dit gebied. 
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Daarnaast treffen we maatregelen binnen de locaties: 

 We stoppen alle activiteiten voor groepen bewoners, zoals kerkdiensten, 

voorstellingen en andere evenementen. 

 De maaltijden in grotere ruimtes worden in kleinere groepen georganiseerd. 

Hierbij kunnen geen bezoekers aansluiten. 

 De inzet van vrijwilligers wordt alleen voor noodzakelijke activiteiten voortgezet. 

De zorgteams hebben hierin een bepalende stem. 

 

Wij zijn ons terdege bewust van de gevolgen die deze maatregelen hebben voor het 

welzijn van bewoners en revalidanten. Het druist in tegen de manier waarop we vanuit 

ons hart zorg willen verlenen. De situatie in Nederland vraagt nu echter om duidelijke 

maatregelen om bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Ook wij 

weten niet of we hiermee een uitbraak kunnen voorkomen. We volgen de richtlijnen 

van de overheid om dit zo goed mogelijk te doen. Over alle maatregelen staan we in 

nauw contact met de clientenraad wonen met zorg.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee zorgvuldig en voldoende te hebben geïnformeerd en hoop 

op uw begrip en medewerking in deze uitzonderlijke omstandigheden. Eventuele 

vragen kunt u stellen aan de teamverpleegkundige of uw contactverzorgende. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Marleen van der Sijs 

Directie Wonen met Zorg 




