Annenborch, (on)mogelijkheden na 11 mei ’20
Rosmalen, vrijdag 8 mei 2020
Beste bewoners, familieleden en cliënten van Annenborch,
Woensdag keken er 7 miljoen Nederlanders naar de persconferentie. Wij allemaal
met maar één echt groot verlangen: komt er verruiming van de bezoekersregeling?
Helaas kwam dat verlossende antwoord er (nog) niet voor Annenborch. Nederland
gaat per veiligheidsregio één ouderenzorglocatie openstellen voor bezoek. Dat zijn
landelijk in totaal 25 locaties. De GGD volgt twee weken nauwgezet die locaties en
onderzoekt of het toelaten van bezoek gevolgen heeft voor het aantal besmettingen
binnen en buiten dat pand. Aan de hand van die gegevens wordt bepaald of andere
verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland ook weer bezoek kunnen toelaten.
Annenborch blijft volgen en zoeken naar mogelijkheden
In de eerste nieuwsbrief van 13 maart jl. over de coronamaatregelen schreef ik:
Als Annenborch conformeren we ons daar natuurlijk aan en maken we eigen
opvattingen en oplossingen ondergeschikt aan de instructies vanuit de regio.
We zijn ons er van bewust dat de impact erg groot is. Het stilvallen van het
sociale leven tart alles waar we met een “zachte g” zo van houden: gastvrijheid,
gezelligheid, gemeenschapszin, gezondheid.
Toen konden we niet voorspellen dat we vandaag 54 dagen van elkaar gescheiden
zouden zijn. En ons bewustzijn over de impact van deze maatregel was achteraf
gesteld erg zwak. Want de impact is enorm, het raakt ons diep, tast ons aan in wie
wij zijn. Zeker nu het nog langer duurt en we nog steeds geen bezoek mogen
toelaten in het pand. Gelukkig, en daar zijn we echt heel blij mee, zijn de meeste
bewoners die door het virus ziek waren, weer hersteld en lijkt de uitbraak van het
virus inpandig onder controle.
Wel blijft Annenborch als organisatie zich houden aan de richtlijnen en kaders die
gesteld worden vanuit de overheid. Dat is een principe dat wij altijd in acht nemen en
waar we in de eerste weken van de crisis veel steun aan ontleend hebben. Binnen
die geldende regels zoeken we de maximale ruimte om het ondanks alles zo gezond
als mogelijk te houden. Daarbuiten blijven we samen met de partijen uit het
samenwerkingsverband naarstig zoeken naar betere oplossingen en meer op maat
voor Annenborch in deze fase van de crisis. De cliëntenraad van Annenborch is
daarin een fijne gesprekspartner. Zij doet haar naam eer aan en komt op voor het
belang van cliënten in de meest brede zin. Zij zijn ook uiterst toegankelijk voor u en
uw familie om uw vragen bespreekbaar te maken.

Indrukwekkende periode
We gingen als totaal pand in quarantaine vanaf 15 maart jl. om besmettingen buiten
de deur te houden en te voorkomen dat de instroom naar het ziekenhuis te groot zou
worden. Toen na 19 dagen helaas toch meerdere bewoners en medewerkers ziek
werden zijn we gaan testen en bleek dat een aantal positief waren. Om een verdere
verspreiding door het hele pand te voorkomen zijn we in 10 cohorten en twee
huiskamers van de Linde activiteiten en diensten gaan organiseren. Voor de mensen
die positief getest waren betekende het dat ze geïsoleerd op hun appartement
verzorgd werden om besmetting in het cohort te voorkomen. Deze indrukwekkende
periode zal ons nog lang heugen, omdat we ook afscheid hebben moeten nemen van
bewoners die zijn overleden zonder dat we dat op de vertrouwde manier samen
konden doen.
Uitbreiding interne mogelijkheden
Het goede nieuws is dat we verwachten dat volgende week, op één na, de cohorten
opgeheven kunnen worden en dat er dan niemand meer geïsoleerd verzorgd wordt.
Dat geeft letterlijk meer ruimte:
 Het betekent dat u zich vrij op 1,5 meter van elkaar door het pand kan
bewegen en elkaar weer op kan zoeken.
 Het maakt ook de weg vrij te starten met de dagbesteding in de Opkamer. Dat
doen we gestaag. Dus beginnen we in de ochtenden tot en met de lunch.
 ’s Middags blijven de gangmakers u uitnodigen voor activiteiten op de gang.
Maar nog steeds met 1,5 meter afstand tot elkaar kan de samenstelling meer
divers en/of in aantallen groter dan nu.
 Ook kunnen de sociale ruimten weer benut gaan worden. Dat maakt het
mogelijk om weer als bewoners onderling een film te gaan zien of weer samen
te eten in het restaurant. Die voorbereidingen zijn in volle gang. Want ook hier
zullen we net als de hele maatschappij dat doet de 1,5 meter tot elkaar
inregelen.
 Vanaf 19 mei ’20 kunnen er weer afspraken gemaakt worden met de vaste
kapper Hooijmans in Annenborch, uitsluitend voor bewoners.
 Vanaf volgende week kan ook de vaste pedicure weer in het pand toegelaten
worden. Voor haar hebben we een logeerkamer als geschikte salon ingericht.
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.

Externe (on)mogelijkheden
Het is door de verordening landelijk dus nog steeds niet toegestaan bezoek te
ontvangen in Annenborch. Ook het naar buiten gaan voor een wandeling staat men
bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen nog niet toe. Men wil, natuurlijk net als
wij, een nieuwe uitbraak voorkomen en beperkt daartoe het bewegingsverkeer van
binnen naar buiten en visa versa in de zorginstellingen. Door de constructie van het
gebouw met de open verbindingen is het lastig de aanleunwoningen in het A-gebouw
als apart te beschouwen.
 Voor het D-gebouw is die constructie anders. Daar is besloten de
tussendeuren voortaan dicht te laten. Dat betekent dat we dat deel van het
pand voorlopig als losstaand van Annenborch beschouwen en benaderen.
Ondanks dat het nog niet mogelijk is bezoek binnen te laten willen we toch
organiseren dat u elkaar kunt ontmoeten op vooraf vastgelegde momenten. Net als
goede voorbeelden uit de omgeving, regelen we een ontmoetingsplek op het terras
aan de achterkant bij het restaurant en één bij het terras van de Linde. U kunt elkaar
vanaf dinsdag 12 mei op veilige afstand maar wel persoonlijk treffen.
 Het zijn contactmomenten alleen op afspraak van ongeveer 20 minuten per
keer.
 Om te beginnen met één bezoeker per bewoner of echtpaar.
 Dit weekend worden de eerste contactpersonen gebeld door de
receptiemedewerker om afspraken vanaf dinsdag in te plannen.
 RIVM maatregelen worden in acht genomen. Lees de instructie die op de
ontmoetingsplek ligt goed door.
 Bezoekers komen buitenom.
 Natuurlijk is de afspraak alleen mogelijk wanneer zowel u beiden gezond bent.
Tot slot
We realiseren ons dat het slechts minimale versoepelingen zijn. We zijn ons helaas
door ervaring ook bewust dat het een heel gemeen virus is. We blijven werken aan
verbetering van de situatie. We willen nergens licht over doen, want we merken
allemaal dat naarmate de maatregelen duren het ten koste gaat van de algemene
gezondheid. En dan komen we weer uit bij de vraag: “Wat is wijsheid als het goede
antwoord nog niet bestaat?” Voor nu hoop ik dat u het ook als kleine verbeteringen in
de situatie kan ervaren en wens ik u een fijn weekend, namens iedereen bij
Annenborch.
Met vriendelijke groet,
Janneke Pander
Directeur/bestuurder

