
Update 
 

Begin september is er een nieuw testbeleid voor 

verpleeghuizen afgekondigd. Door de beperkte 

testcapaciteit is het echter nog steeds niet 

duidelijk hoe dit beleid kan worden uitgevoerd.  

  

Dat betekent dat bewoners en medewerkers 

vooralsnog niet preventief getest kunnen 

worden. Wij houden u van de ontwikkelingen  

op de hoogte. 

  

Maronia 
In Maronia zijn tot op heden geen besmettingen 

met het coronavirus geconstateerd.  

  

Bloemswaard 
In Bloemswaard is recent één medewerker posi-

tief getest. Tot op heden lijkt het virus zich niet 

verder te hebben verspreid. Voor alle zekerheid 

is na constatering van de besmetting een mond-

kapjesplicht ingesteld. Deze geldt in elk geval 

nog tot en met aanstaande vrijdag. 

  

activiteiten 

De groepsactiviteiten zijn weer opgestart. Ook 

zijn het bewoners- en passantenrestaurant weer 

open voor bewoners en hun bezoekers. U bent 

dan ook van harte uitgenodigd voor een hapje of 

drankje! 

  

bezoek 

Bezoek en registratie in Bloemswaard verlopen 

voorspoedig. Inmiddels is de hoofdingang van 

het slot en hoeven bezoekers niet meer aan te 

bellen. Bij binnenkomst moeten bezoekers nog 

wel de instructies op de statafel volgen. 

 
 

Parkwijk 
In Parkwijk is er eind vorige week één nieuwe 

besmetting vastgesteld op de afdeling groeps-

wonen. De betreffende bewoner wordt geïso-

leerd verpleegd. De overige bewoners van de 

afdeling zijn inmiddels allemaal uit isolatie.  

 

Vanwege de aanwezigheid van het coronavirus 

op de afdeling blijft deze in elk geval nog tot en 

met 13 september gesloten. De bewoners mogen 

helaas dus nog geen bezoek ontvangen.  

  

Omdat wij ook de bewoners van deze afdeling 

weer wat vrijheid willen geven, mogen zij met 

ingang van 11 september onder begeleiding van 

een medewerker weer even naar het aan de 

afdeling grenzende terras. 

  

Let op!: Wij verzoeken iedereen nadrukkelijk 

niet in de buurt te komen van het terras en 

geen contact te zoeken met de bewoners, 

totdat de afdeling weer is geopend. Wij reali-

seren ons heel goed dat er veel behoefte is aan 

contact, maar willen voorkomen dat wij deze 

versoepeling weer ongedaan moeten maken.  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.  

  

Begin volgende week bekijken wij of de afdeling 

groepswonen weer geopend kan worden. Aan-

staande dinsdag informeren wij u daarover. 

 

bezoek 

In de rest van Parkwijk zijn vooralsnog geen 

nieuwe besmettingen geconstateerd. 
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Dat heeft ons ertoe doen besluiten om met in-

gang van 10 september het aantal bezoektafels 

van twee naar vier uit te breiden, zodat meer 

mensen bezoek kunnen ontvangen.  

 

Begin volgende week bekijken wij de situatie 

opnieuw. Wij hebben goede hoop dat wij de 

maatregelen dan verder kunnen versoepelen  

en weer bezoek in de appartementen mogelijk 

kunnen maken. Aanstaande dinsdag informeren 

wij u nader. 

 

Let op!: De voorgenomen versoepelingen kun-

nen uitsluitend doorgevoerd worden als er in 

de komende dagen geen nieuwe besmettingen 

bij komen en iedereen zich aan de afspraken 

houdt.  

  

activiteiten 

Goed nieuws: met ingang van heden mogen be-

woners en bezoekers weer een wandelingetje 

maken tijdens het geplande bezoek! Let op!: 

Bewoners mogen nog niet met familie mee naar 

huis of naar drukke plekken, zoals winkels en 

horeca. 

  

Naast individuele activiteiten (o.a. wandelen, 

fietsen met Fietsmaatjes, spelletjes, koffie-

drinken en praten) organiseren wij weer diverse 

kleine groepsactiviteiten in de huiskamers, 

gangen en appartementen (o.a. bakken, borrel-

tjes, balspellen). Volgende week starten wij ook 

de reguliere groepsactiviteiten in de zaal weer 

op. In verband met de anderhalvemetermaat-

regel kan het zijn dat sommige activiteiten in 

een iets andere vorm of samenstelling plaats-

vinden.  

  

Met ingang van 14 september openen wij het 

restaurant in Parkwijk voor bewoners. Zij kun-

nen dan weer gezamenlijk eten en koffiedrin-

ken. Ook in het restaurant wordt rekening ge-

houden met de verplichte afstand.  

   

behandelingen 

De reguliere behandelingen in Parkwijk worden 

langzaamaan weer opgestart, behalve bij de 

bewoners van de afdeling groepswonen. Spoed-

behandelingen zijn daar wel mogelijk. 

 

 

Kapper, pedicure en fysiotherapeut 

Met ingang van heden mogen de kapper, pedi-

cure en fysiotherapeut onder voorwaarden en 

uitsluitend op bepaalde tijden weer klanten van 

buitenaf ontvangen. Begin volgende week bekij-

ken wij of ook deze beperkingen kunnen worden 

opgeheven. 

 

Tot slot 
Graag informeren wij u erover dat er op al onze 

locaties voldoende personeel is om de juiste 

zorg en ondersteuning te verlenen. Gaten in het 

rooster door ziekte of afwezigheid worden opge-

vuld door medewerkers elders uit de organisatie 

en/of – uitsluitend indien het echt niet anders 

kan – door uitzendkrachten. 

  

In de afgelopen periode hebben wij geconsta-

teerd dat wij onvoldoende naar buiten brengen 

wat wij binnen onze locaties – met name in 

Parkwijk – doen. Daardoor leeft bij sommigen 

het idee dat bewoners niet de zorg en aandacht 

krijgen die zij nodig hebben. Door de gedeel-

telijke sluiting van Parkwijk en gebrekkige 

rapportage is dat een heel logische conclusie. 

Wij verzekeren u echter dat wij er ook in deze 

tijd alles aan doen om iedereen de zorg te 

bieden die u van ons gewend bent en bewoners 

extra aandacht te geven als dat nodig is. Wel 

zullen wij extra inzetten op betere rapportage 

en communicatie.  

  

Nog steeds doen wij een dringend beroep op een 

ieders eigen verantwoordelijkheid en construc-

tieve bijdrage in de versoepeling van de maatre-

gelen. 

 

Wij houden u op de hoogte! Heeft u vragen of 

bent u het ergens niet mee eens? Neem dan 

contact op met Annet Leeman, coördinator 

zorg Parkwijk, via a.leeman@hozo.nl of met 

Martine van Dijk, klachtenfunctionaris, via 

klachten@hozo.nl.  
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