
 
 
 
 
25 juni 2020 
 
Beste bewoner en familie, 
 
Afgelopen woensdag heeft Mark Rutte verregaande versoepelingen aangekondigd. Per 1 juli 
is bijna alles weer mogelijk. Dat is goed nieuws. Het is het einde van een moeilijke periode 
waarin het leven van alledag zo anders was. Gelukkig ligt dat nu achter ons en kunnen we 
uitkijken naar weer meer gezelligheid en sociale contacten. Toch kunnen we de 
bezoekregeling nu niet helemaal loslaten. Dat kan waarschijnlijk pas als er een vaccin is. Tot 
het zover is, maken we er graag samen met u het beste van om zoveel als mogelijk het 
oude leven weer op te pakken. 
 
We blijven verantwoordelijk 
Amstelring blijft verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van alle bewoners en 
medewerkers. We doen er alles aan om besmettingen te voorkomen. Op elke locatie zullen 
daarom bepaalde regels van kracht blijven zodat bezoek voor iedereen prettig en veilig is. 
Een paar van die regels zijn hetzelfde als de richtlijnen die ook blijven gelden in de rest van 
de samenleving. Voor de duidelijkheid zetten we hieronder alle afspraken nog even op een 
rij. 
 
We doen dit met en voor elkaar 
Dit zijn de algemene regels: 

- 1,5 meter afstand houden blijft binnen en buiten de huizen de belangrijkste regel. 
- Als dit niet mogelijk is, adviseert Amstelring bezoekers een mondmasker te dragen. 

Deze krijgt u bij de ingang van de locatie waar uw naaste woont. 
- Bezoekers moeten zich bij binnenkomst registreren, in verband met een bron- en 

contactonderzoek bij een eventuele besmetting. 
- Naar buiten of met de familie een uitstapje maken? Dit kunt u overleggen met de 

locatiemanager.  
- Elke locatie heeft haar eigen mogelijkheden en beperkingen als het gaat om 

bezoekruimtes en routes in het huis. U mag erop vertrouwen dat alle mogelijkheden 
maximaal én verstandig worden gebruikt.  

 
We gaan ervan uit dat we kunnen rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheid en gezond 
verstand.  
 
We blijven voorbereid en alert 
Tijdens de afgelopen 4 maanden is er zoveel meer bekend geworden over het virus. We 
hebben veel geleerd en kennis opgedaan waardoor we goed voorbereid zijn op nieuwe 
besmettingen. Ook weten we nu wat we anders kunnen en willen doen, mocht er een 
nieuwe piek komen. De maatregelen zullen meer kleinschalig en situationeel zijn, zodat we 



verdere besmetting kunnen voorkomen zonder dat dat (onnodig) impact heeft op álle 
bewoners en medewerkers in het woonzorgcentrum.  
 
We bedanken u voor uw begrip 
We begrijpen heel goed hoe de crisis voor u en uw dierbaren geweest is. Het was onzeker 
en verdrietig. Eigenlijk wisten we lang niet wat ons de volgende dag te wachten stond. Soms 
liepen de emoties hoog op, maar uiteindelijk hebben we ons er samen goed doorheen 
geslagen. Dank u wel voor uw begrip, hoe moeilijk het soms ook was om begrip te hebben.  
 
We wensen u veel plezier en gezelligheid met uw dierbaren en hopen dat voor u de tijd 
aanbreekt om weer te genieten van een lange, mooie zomer. 
 
Hartelijke groet, 
Inge Borghuis 
Pieter Stenger 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


