
Geachte naaste/familie, 
 
Helaas zijn we nog steeds niet van corona af… Sterker nog; we staan momenteel voor bijzonder grote 
uitdagingen. 
 
Corona bij bewoners 
We zijn weer hard getroffen door corona en met name op verpleegafdeling 2 van Huize Elisabeth. 
Het goede nieuws is dat we opmerken dat de meeste bewoners niet heel erg ziek worden. Gelukkig 
mag verpleegafdeling 2 morgen, woensdag 9 februari, uit cohort. 
 
Corona bij medewerkers: te weinig bezetting op de afdeling 
Inmiddels hebben wij, net als vele andere werkgevers in Nederland, enorme problemen in de 
bezetting. Een groot aantal van onze medewerkers is getroffen door corona. Dit geldt zowel voor 
locatie Elisabeth als voor locatie Theresia. Dit betekent dat we soms niet alle diensten kunnen 
invullen. Er worden al collega’s van andere afdelingen ingezet. Het kan dus zijn dat u soms een ander 
gezicht ziet dan u gewend bent. Maar het kan ook zijn dat we niet de zorg kunnen leveren die u 
normaal gesproken wel gewend bent.  
 
Hulp gevraagd 
Om die reden willen we dan ook een oproep doen. Mocht u in de gelegenheid zijn om ons een 
handje te helpen, dan zouden we dat zeer op prijs stellen. U kunt dit specifiek ten behoeve van uw 
naaste doen, maar mogelijk dat u ook tijd heeft om iets voor de afdeling te doen. Wilt u mij dit dan 
laten weten? 
 
Als het echt niet anders kan: afwijken van de richtlijnen 
Het kan zo zijn dat we ondanks bovenstaande maatregelen, toch te weinig medewerkers hebben om 
goede zorg te leveren. Daarom hebben we, in overleg met onze collega-zorgorganisaties uit de regio 
en met de inspectie, besloten om in geval van nood af te wijken van de RIVM-richtlijnen. Wij volgen 
hierin de ziekenhuizen, die momenteel hetzelfde doen. Wij vinden dat u daar als contactpersoon van 
op de hoogte moet zijn.  
 
Bij nood zetten we klachtenvrije medewerkers in 
Op dit moment is het advies van het RIVM dat mensen die positief getest zijn ten minste 7 dagen in 
isolatie gaan. Die 7 dagen geven een grote druk op de bezetting. Wij gaan daarom positief geteste 
medewerkers die 24 uur klachtenvrij zijn, vragen om te komen werken. Ongeacht de 7 dagen. Zij 
werken tot de 7 dagen voorbij zijn wel met een FFP2-masker. 
 
We rekenen op uw begrip. Mocht u vragen hebben, stelt u ze dan aan ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carla Remmers-Slok, 
locatiemanager Woonzorgcentrum Theresia 
 
Martijn van den Berk, 
locatiemanager Huize Elisabeth 


