NIEUWSBRIEF
Rosmalen, 01 januari 2021

Beste cliënten, eerste contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers van Annenborch,

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar wens ik u een heel gezond en goed nieuw jaar met
heel veel gelukkige momenten om van te genieten.

Besmettingen in Annenborch: twee cohorten
Het virus kent geen genade. Op de laatste dag van het oude jaar hebben we moeten
constateren dat we onder bewoners een aantal positief geteste mensen hebben die zich ziek
voelen bovendien. We zijn daarom genoodzaakt strenge maatregelen te nemen, en weer twee
cohorten in te richten om verdere verspreiding in huis te voorkomen. Een van die cohorten is
de Linde. Onze specialist ouderengeneeskunde Gerard de Wild schrijft daarover:
Helaas hebben we op de Linde weer te maken met een besmetting met het covid-19
virus. Omdat een covid-19 virus infectie voor verpleeghuisbewoners met dementie vaak een
heel ernstig ziektebeeld kan veroorzaken en er nu 1 bewezen besmetting is en 4 bewoners
getest zijn in verband met een verdenking kunnen we nu helaas niet anders dan op de Linde
cohortverpleging toe te passen. Dat is de enige manier om te voorkomen dat we bewoners
met een covid-19 virus infectie moeten overplaatsen naar een andere zorginstelling.
Dit betekent dat álle zorg en álle bezoek in PBM’s (mondkapje, spatbril, schort en
handschoenen) moet plaats vinden. Ook betekent het dat we de bezoektijden voor de familie
en de hoeveelheid bezoekers per dag zullen moeten gaan reguleren. Hoe dat er precies uit
zal zien zal nog met jullie gecommuniceerd worden.
Rest mij nog u allen veel sterkte te wensen en de hoop uit te spreken dat de maatregelen
zoals ik nu met u heb gedeeld slechts kort noodzakelijk zullen zijn.
Vriendelijke groet,
Gerard de Wild, Specialist Ouderengeneeskunde
Vandaag gebruiken we om de voorbereidingen te treffen en is er geen mogelijkheid voor
bezoek op de Linde.

Impact en organisatie
Enerzijds zijn we meer ervaren dan de uitbraak in april 2020, anderzijds staan we er slechter
voor dan toen. Want naast medewerkers die nog kampen met Corona gezondheidsklachten
sinds het voorjaar, zijn er nu opnieuw medewerkers besmet en ziek. Behalve dat we ons
zorgen maken over hen, is het verzuim bij Annenborch daardoor ongekend hoog. Dat betekent
dat we op dit moment met minder medewerkers meer werk moeten doen. Dus gaan we het
slim organiseren.

Informatie en communicatie
Informatie over maatregelen en veranderingen staat in nieuwsbrieven zoals deze.
Nieuwsbrieven zijn algemeen, gericht aan bovenstaande personen en ook te vinden op de
website. Meer specifieke informatie over individuele cliënten loopt uitsluitend via de cliënt zelf
en waar nodig via eerste contactpersonen. Instructies over looproutes, veiligheidsvoorschriften
en gedragingen zijn zichtbaar voor iedereen in het pand en u wordt geacht zich daar aan te
houden.

Bezoek via de voordeur
Bezoek is nog steeds van harte welkom. Sociale contacten leveren immers een positieve
bijdrage aan het welzijn van ieder mens. Hierbij gaan we er vanuit dat u elkaar als dierbaren
wilt beschermen. Bezoek is binnen Annenborch verplicht een mondkapje te dragen. U heeft
per dag één bezoekmoment van maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd. Houd altijd 1,5 meter
afstand. Op de Linde is het vanaf morgen 1 persoon per dag. Omdat we echt bang zijn dat het
virus om zich heen grijpt verlangen we van u dat u via de voordeur binnenkomt en u registreert.

Grote activiteiten
De grote activiteiten met maximaal 30 personen en met vrijwilligers georganiseerd, zoals
de heilige mis, de bingo en film kijken, worden voorlopig stopgezet. Bewoners van een
cohort zijn persoonlijk geïnformeerd en verlaten de gang niet tot het cohort weer vrij
gegeven wordt.
Op deze wijze willen we zorgen dat de dagbesteding in de Opkamer gewoon door kan
gaan, u kan blijven genieten van de warme maaltijd in het restaurant, net als van het
koffie en thee drinken in de ochtend en de middag.
Van dag tot dag
Net als in het voorjaar komt het breed samengestelde ‘crisis met beleid team’ weer
iedere dag bij elkaar om de stand van zaken en zieken nauwlettend te volgen. Heeft u
vragen, zorg dat wij ze kennen, dan kunnen we ze daar bespreken en u de volgende dag
antwoord geven. Stuurt u uw vragen liefst schriftelijk per mail naar:
receptie@annenborch.nl

Met vriendelijke groet,

Janneke Pander
Directeur/bestuurder Annenborch

