Annenborch, intelligente verruiming bezoek
Rosmalen, donderdag 21 mei 2020

Beste bewoners, familieleden en cliënten van Annenborch,
Wat heerlijk om u na ruim twee maanden een brief te mogen sturen met goed
nieuws!
Annenborch, vanaf 05 mei weer Corona-vrij
We hebben nu ruim twee weken lang geen nieuwe besmettingen meer gehad, niet
onder bewoners en ook niet onder medewerkers. Dat geeft de burger moed. We
kunnen en durven de hele strenge quarantaine maatregelen weer op te heffen en
volgen daarom met plezier de versoepeling waar Nederland zich op laat voorstaan.
Gezondheid
Het beleid bij Annenborch is gericht op gezondheidsbevordering, meer dan op het
beheersen van ziekte. We stimuleren die zaken die “Jan-en-alleman” goed doen.
Daarom viel het afgesloten zijn van de buitenwereld ons ook zo zwaar naarmate het
langer duurde. Het is niet natuurlijk om zonder sociale contacten te leven,
gedwongen binnen te moeten blijven en beperkt te worden in de eigen
bewegingsvrijheid.
Besmettelijke ziekte
In de afgelopen periode hebben we ook gezien dat het voorkomen van Corona altijd
beter is. Het is een wrede en zeer besmettelijke ziekte, het brengt angst met zich
mee. Als er sprake is van zware klachten, en als er sprake is van herstel, dan is dat
een lange eenzame weg die moet worden afgelegd. We zijn onder de indruk van de
ernst van de klachten en het diepe verdriet van mensen die dit meegemaakt hebben.
Beschermingsmaatregelen
Helaas heeft de bezoekersmaatregel de besmetting binnen Annenborch niet
voorkomen. Maar we zijn wel overtuigd dat een aantal maatregelen verdere
verspreiding heeft voorkomen. Die maatregelen stellen we als voorwaarde bij het
versoepelen van de mogelijkheden.
Hieronder staan de maatregelen die u in acht moet nemen om elkaar weer te kunnen
treffen in Annenborch.
 Blijf op afstand van elkaar van tenminste 1,5 meter
 U bent klachtenvrij. Als er sprake is van of koorts, of niezen, of hoesten, of
neusverkoudheid dan is bezoek niet mogelijk
 Was uw handen regelmatig

Gezond verstand
Annenborch gaat er van uit dat u elkaar als dierbaren wilt beschermen. Het past ons
niet elkaar streng te controleren, de regel belangrijker te maken dan de relatie. We
verwachten van u dat zich aan deze maatregelen houdt en misschien nog wel
belangrijker dat u bij vragen of opmerkingen ons weet te vinden. Dan denken we
graag met u mee over mogelijke verbeteringen.
Bezoek één op één weer mogelijk
Als u bereid bent deze maatregelen in acht te nemen, dan betekent dat we om te
beginnen weer één op één bezoek, één keer per dag, mogelijk maken.
Eén persoon per dag, per bewoner. Dat mag dus per dag een ander iemand zijn,
maar in deze eerste periode geen twee of meer. We geloven in de preventieve
werking van het klein houden van onderlinge verkeersbewegingen. Voor het bezoek
geldt: u bezoekt per dag maar één persoon. Mocht u meerdere bewoners kennen in
Annenborch, het “hoppen” van het ene naar het andere appartement willen we nu
nog niet. Ook het aansluiten bij groepjes bewoners is nu nog niet aan de orde.
Hoe willen we dit organiseren?
We maken de bewoner en de eerste contactpersoon verantwoordelijk voor de
afspraken onderling. We leggen géén registratie aan, maar vragen u wel het de
eerste twee weken bij te houden, wie komt er wanneer op bezoek? Mocht het
namelijk zo zijn dat er weer sprake is van klachten bij bewoners dan gaan wij weer
testen en zullen we contactonderzoek doen.
Eén rechte lijn, één vaste plek
Bezoek komt via de voordeur binnen en loopt rechtstreeks naar de plaats van
bestemming. Dat kan het appartement zijn of bij mooi weer een plek op het grote
balkon boven het restaurant of terras achter het restaurant. We hebben buiten
gezellige zitjes voor u ingericht, omdat het virus in de frisse buitenlucht minder snel
overdraagbaar is. Wanneer u het pand weer verlaat neemt u dezelfde route, weer in
één rechte lijn terug.
Was en andere spullen
Uit voorzorg hebben wij de afgelopen tijd de logistiek van vuile en schone was van u
overgenomen. Het zou ons een deugd zijn wanneer u in combinatie met deze
bezoekmogelijkheid het weer kan organiseren zoals u dat voorheen gewend was.
Mijd drukte
De openingstijden voor bezoek zijn tussen 8.00 en 20.00 uur. In de middag zijn er
tussen 13.00 uur en 15.00 uur nog steeds activiteiten (op 1,5 meter afstand van
elkaar) op de gang, waar veel bewoners van genieten. We zijn voornemens daar nog
mee door te gaan. Stemt u daarom onderling goed af wat het meest geschikte tijdstip
is om langs te komen.
Professionele verantwoordelijkheid
We spreken nadrukkelijk van bezoek. Kapper, pedicure, fysiotherapeut en
huishoudelijke hulp, anders dan de vaste professionals met wie we afspraken
hebben, zijn nog niet welkom in Annenborch.

Waarschuwing voor consequenties
We zullen blijvend alert zijn op verschijnselen die kunnen duiden op een nieuwe
besmetting en we zijn gelukkig in staat sneller te testen. Onze aanpak is voorzichtig
in de hoop dat we uitbreiding niet hoeven terug te draaien. Mocht onverhoopt en
natuurlijk onbedoeld, er wel sprake zijn van een nieuwe besmetting dan zullen we
helaas weer terug moeten naar de fase hiervoor. Dat betekent de indeling in
cohorten en verdachte bewoners opnieuw geïsoleerd moeten verplegen en in ieder
geval voor die cohorten wordt het bezoek dan weer opgeschort.
De Linde
In de wat drukkere omgeving van bewoners van de Linde, waar afstand houden wat
lastiger te begrijpen is, willen we het bezoek graag wat meer spreiden. Neemt u
daarom vooraf met hen contact op om te vragen of het gewenste tijdstip ook geschikt
is. Bezoek daar kan plaatsvinden op het appartement of op het terras buiten.
Wens
Bij alles en boven alles wens ik u namens iedereen van Annenborch heel gelukkige
en gezonde bezoekmomenten en dat u weer uitgebreid kan genieten van elkaar.
Bij vragen, in deze onnatuurlijke tijden, nooit aarzelen die te stellen.
Met hele vriendelijke groet,

Janneke Pander
Directeur/bestuurder

