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Varsseveld, 15 maart 2020   
   

Geachte klant en/of mantelzorger,  
 
Als zorgprofessionals voelen we ons bij Sensire verantwoordelijk voor de zorg en behandeling 
aan u en alle mensen in onze regio. De uitbraak van het coronavirus heeft nu al grote gevolgen 
voor de samenleving en kan ook gevolgen hebben voor de behandeling. Daar bereiden we ons 
zo goed mogelijk op voor: van zorg- en behandelcollega‘s tot kantoormedewerkers en 
management.  
 
Het kan zijn dat de ontwikkelingen in de komende tijd ook gevolgen hebben op de manier 
waarop u behandeling van Sensire ontvangt. Zo kan het zijn dat persoonlijk contact of een 
spreekuur wordt vervangen door een telefoontje of een videogesprek met zorg op afstand. Of  
zetten we extra hulpmiddelen in die u met uw naaste in staat stellen dingen zelf te doen.  Ook 
kan het zijn dat we met u in gesprek gaan over de hulp die u kunt krijgen van mantelzorgers als 
familie, vrienden of bekenden. Mogelijk doen we ook op hen een beroep om taken over te 
nemen.  
 
Of dat nodig is? En wat dat voor u betekent? Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en 
de ontwikkelingen in de komende weken. Uw behandelaar kan daarin een afweging maken, 
vanuit haar of zijn deskundigheid. Daarbij kijkt de behandelaar altijd naar wat u nodig heeft, en 
hoe we de behandeling aan u en andere klanten het best kunnen leveren op een wijze die 
verantwoord is voor u en voor onze medewerkers.  
 
Als klant en zorgverlener zitten we samen in een situatie die we niet eerder hebben 
meegemaakt. We beloven u er alles aan te doen om u de zorg te bieden die nodig is, met alle 
deskundigheid, toewijding en professionaliteit die u van ons mag verwachten.  
 
Mede namens alle zorgverleners en medewerkers van Sensire,  
 
Marleen van der Sijs 
Directeur Woonzorg en behandeling 
 
PS: heeft u vragen? Kijk op www.rivm.nl voor het laatste nieuws en op www.sensire.nl 
voor informatie over onze zorg. Komt u er niet uit? neem dan pas contact op met uw 
wijkverpleegkundige.  


