
Kennis over het virus
Wat hadden we anders of beter kunnen doen in de coronatijd af-

gelopen voorjaar? Dat hebben we bij Amerpoort afgelopen zomer 

onderzocht. Corona heeft veel impact en roept verschillende 

emoties op: verbinding, saamhorigheid, maar ook vermoeidheid, 

angst en zorgen. Goede zorg blijft maatwerk. Daarin willen we  

- ook in crisistijd - goed blijven samenwerken met verwanten, 

 cliënten en medewerkers. Afgelopen maart overviel de crisis ons 

en zijn we met elkaar druk bezig geweest het virus buiten de deur 

te houden en te bedenken welke maatregelen daarbij helpen. 

Inmiddels weten we meer over het virus en over de verspreiding. 

Daarom hebben we meer mogelijkheden dan eerder dat maatwerk 

ook daadwerkelijk uitvoering te geven.

Wat is het besmettingsrisico en wat betekenen maatregelen ook 

voor het sociaal-emotioneel welzijn van de cliënt? Die vragen staan 

voortdurend centraal in de besluiten die we nemen om uitbraken 

van corona binnen Amerpoort te voorkomen of te beperken. Elke 

locatie is anders, elke cliënt is anders. Daarom is maatwerk zo 

belangrijk.

Beste verwant,

In Nederland loopt het aantal coronabesmettingen weer op. Ik kan me voorstellen dat 

dat ook bij u tot bezorgdheid leidt. Zeker nu de locaties van Amerpoort zich bevinden in 

de regio die code rood kleurt. Hoe gaat Amerpoort om met deze tweede golf? Mag ik op 

bezoek blijven komen? Kan mijn kind, broer of zus naar de dagbesteding? Is dat veilig?

In deze brief vertel ik u graag wat meer hoe Amerpoort omgaat met deze tweede golf.  

We doen er alles aan om te voorkomen dat we weer drastische maatregelen moeten 

 nemen. Daarbij vraag ik ook uw hulp om besmettingen te voorkomen. Want alleen samen 

krijgen we corona onder controle.
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Dagbesteding
Ook dagbesteding breiden we weer uit. Op de locaties in de regio 

bekijken we per locatie hoe het gewone leven zoveel mogelijk kan 

doorgaan in tijden van corona. Niet alleen voor cliënten die bij 

Amerpoort wonen, maar ook voor thuiswonende cliënten. Daarbij 

houden we ons strikt aan de uitgangspunten van het RIVM en 

maken we afspraken op maat. 

Op Nieuwenoord werken we met zogeheten ‘polders’. Cliënten 

worden op zo’n manier over de dagbestedingen verdeeld dat 

maximaal vier huishoudens mengen. Bij een eventuele corona-

besmetting geeft dat meer mogelijkheden binnen deze “polder” 

maatregelen te nemen in plaats van voor het hele woonpark.  Ook 

binnen Kwatrijn, Vosseveld en Christophorus wordt op soortge-

lijke wijze zorgvuldig gekeken naar samenstelling en werkwijze 

binnen wonen en dagbesteding. Hetzelfde geldt voor onze Peuter- 

en Kinderdagcentra. Met het openen van de dagbestedingsloca-

ties besteden we  extra aandacht aan handen wassen en hygiëne.

Bezoekregeling
De beslissing die alle medewerkers en ook mij het zwaarst viel 

afgelopen voorjaar, was het maken van de afspraak dat er geen 

bezoek plaatsvindt. We doen er alles aan om te voorkomen dat 

locaties weer moeten sluiten voor bezoekers. Zo kan nu bijvoor-

beeld per locatie worden bezien hoe om te gaan met bezoek in 

geval van een (mogelijke) besmetting en gaat dat in overleg met 

familie.  

Dat lukt alleen als we allemaal meewerken. Net als onze mede-

werkers bent u zich daar ongetwijfeld van bewust. Maar het kan 

niet vaak genoeg gezegd worden: blijf thuis als u verkouden bent. 

Was uw handen regelmatig en in ieder geval bij binnenkomen van 

de locatie. En vermijd drukte, ook op de woongroep. Medewerkers 

zijn in hun privéleven terughoudend met afspraken, om te voor-

komen dat ze het virus meenemen naar het werk. Laten we elkaar 

scherp houden en durven aanspreken, zodat we de maatregelen 

volhouden en de deur voor bezoek open kan blijven.

De R in de maand
Nu de R in de maand zit, neemt het aantal verkoudheden toe. En 

daarmee ook het aantal verdenkingen van corona. Daarom 

 stimuleert Amerpoort alle medewerkers om de griepprik te 

halen. Zorgmedewerkers van Amerpoort kunnen met voorrang 

worden getest als vervanging een probleem is. 

Wat als de bemensing op de locaties een probleem wordt? Ter 

voorbereiding daarop heeft Amerpoort een plan gemaakt. Daarin 

staat hoe we kunnen werken om de zorg te laten doorgaan als het 

coronavirus de dagelijkse zorg in gevaar dreigt te brengen. Ook is 

de isolatielocatie al ingericht op de verzorging van eventuele 

 coronapatiënten. 

Crisisorganisatie
Amerpoort is nauw betrokken bij de aanpak van corona in de regio. 

Als bestuurder heb ik voortdurend overleg met de GGD/GHOR 

(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de 

collega-zorgorganisaties over maatregelen, beleid en de beschik-

baarheid van beschermingsmiddelen en isolatieplekken. De artsen 

van het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg denken mee en 

geven advies over de medische aanpak, namens Amerpoort en 

collega-organisatie Sherpa. 

Vragen en opmerkingen?
Via de live blog op de website van Amerpoort houden we u op  

de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom corona. Vaak 

 kunnen we pas een aantal dagen na een persconferentie van  

de minister-president melden wat het nieuws betekent voor 

Amerpoort. We wachten dan op advies van de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland en hebben intern ook tijd nodig 

om het beleid binnen Amerpoort aan te passen. 

De manager, gedragsdeskundige en begeleider overleggen met u en 

de cliënt wat nieuwe ontwikkelingen voor uw situatie betekenen. 

Heeft u vragen of opmerkingen over maatregelen op de locatie, 

dan kunt u bij hen terecht. 

Ik hoop dat ik u wat meer heb kunnen uitleggen over de wijze 

waarop Amerpoort is voorbereid op een toenemend aantal 

 besmettingen. U ben altijd welkom om mee te denken en tips te 

melden. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 

brief, mail gerust naar communicatie@amerpoort.nl 

 

Sterkte de komende tijd en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Paul Willems

Bestuurder Amerpoort
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