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Beste bewoners, familie en naasten, 

 

U volgt ongetwijfeld met spanning de besluiten over de coronacrisis. Heel voorzichtig 

werkt de regering ernaar toe om verpleeghuizen weer open te stellen voor bezoek van 

naasten. We realiseren ons dat dit voor u een zware tijd is. Het wordt voor u en uw naaste 

steeds moeilijker elkaar zo lang te missen. In deze brief leest u wat er nu gebeurt en wat 

dit voor u betekent. 

 

Stap 1 - Proef bij 25 verpleeghuizen met één bezoeker per bewoner 

Vanaf maandag 11 mei mag bij 25 verpleeghuizen in Nederland één bezoeker per 

verpleeghuisbewoner komen. De GGD wijst hiervoor in iedere regio één huis aan. Amsta is 

niet uitgekozen. We kijken uit naar de resultaten, zodat we ervan kunnen leren.  

 

Stap 2 - Bij goede resultaten is bezoek op meer locaties mogelijk 

Als de proef goed verloopt, besluit de regering of vanaf 25 mei op meer locaties bezoek 

mogelijk is. De GGD bepaalt per regio in welke verpleeghuizen dit kan. Om hoeveel 

locaties het gaat en wanneer het bezoek kan komen, is nog niet bekend. 

 

We verwachten dat verruimen van bezoek stap voor stap gaat en heel voorzichtig 

Want we willen in Nederland voorkomen dat het virus ineens explosief in de 

verpleeghuizen groeit. Tegelijk is bezoek heel belangrijk voor de kwaliteit van leven van 

bewoners en hun familie. Duidelijk is dat bezoek alleen binnen kan, als het verpleeghuis: 

• vrij is van besmettingen met corona; 

• strikte hygiënemaatregelen hanteert; 

• voldoende testcapaciteit heeft; 

• voldoende personeel heeft om het bezoek goed te begeleiden. 
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Er komen vast ook regels voor de bezoeker, bijvoorbeeld dat deze geen klachten heeft of 

geen direct contact had met iemand met corona in de afgelopen 14 dagen. 

 

Amsta bereidt zich voor op een aangepaste bezoekregeling 

Zodra de regering besluit dat beperkt bezoek weer mogelijk is, maakt elk verpleeghuis 

hiervoor een plan. Een plan dat past bij de bewoners en bij wat mogelijk is per locatie. Dit 

doen we met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en specialisten ouderengeneeskunde. 

 

Wat betekent dat voor u tot 25 mei? 

We volgen de richtlijnen van het RIVM en die van de overheid. Dat betekent tot 25 mei: 

• Bezoek kan helaas nog niet. We hebben wel nieuwe mogelijkheden voor veilig 

contact zoals Babbelboxen. Contact op afstand zoals videobellen blijft mogelijk. 

• Bewoners blijven binnen de locatie. Wel zijn op de meeste locaties mogelijkheden 

om begeleid in kleine groepen van tuin of balkon gebruik te maken.  

• De dagbesteding blijft voorlopig gesloten. 

• Bezoek is bij uitzondering mogelijk als het heel slecht gaat met een bewoner en 

deze kan overlijden. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de arts. 

Babbelbox voor veilig contact achter glas 

We hebben hard gewerkt aan manieren om veilig contact mogelijk te maken achter glas. 

Zodat u elkaar in het echt kunt zien en horen in een speciale ruimte. Stichting Vrienden 

van Amsta, het Oranjefonds en RCOAK hebben hiervoor geld geschonken. Uw zorgteam 

laat u weten of dit op uw locatie mogelijk is en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

 

Heeft u zélf hulp nodig, bel de luisterlijn 

Wilt u vertrouwelijk van gedachten wisselen of uw hart even luchten? Bel dan gerust met 

onze geestelijk verzorgers. Zij zijn 7 dagen per week van 09:00 tot 17:00 uur voor u 

bereikbaar op telefoonnummer 020 – 606 63 63.  

 

Neem contact op bij vragen 

Meer informatie en vragen vindt u op www.amsta.nl/corona. Heeft u nog andere vragen? 

Stel ze gerust aan uw vaste contactpersoon. We wensen u sterkte de komende tijd en 

informeren u in de week van 25-31 mei als er meer bekend is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Petra van Dam en Vincent van Rijswijk  

Raad van Bestuur 

http://www.amsta.nl/corona

