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Geachte meneer, mevrouw, en uw familie, 

 

U staat op de wachtlijst bij Amstelring voor opname in één van onze huizen. Daar 

waar wij als zorgorganisatie tijdens deze coronacrisis voor dilemma’s staan, 

begrijpen we dat u wellicht ook voor een dilemma staat. Verhuizen kan voor u 

noodzaak zijn omdat u zorg nodig heeft, maar de situatie waarin de crisis ons 

gebracht heeft, nodigt daartoe niet echt uit. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom 

willen wij u graag met deze brief op de hoogte brengen van hoe wij omgaan met 

het inhuizen van nieuwe bewoners. Dit kan u helpen in uw overweging over of en 

wanneer een opname voor u goed en veilig voelt. We zien het als onze 

verantwoordelijkheid om u daarin zo goed mogelijk te begeleiden. 

 

Bezoek op locatie 

Dat u geen bezoek kunt ontvangen op locatie, verhoogt waarschijnlijk de drempel 

om te verhuizen naar een zorginstelling. En dat kunnen we ons heel goed 

voorstellen. Daarom is het voor u belangrijk om te weten dat Amstelring vóór een 

veilige(!) versoepeling is van de bezoekersstop. Onze bestuurder Inge Borghuis 

heeft hiervoor op de landelijke televisie gepleit in het programma OP1. Voor ons 

telt niet alleen het medische aspect, maar ook het menselijke aspect. 

 

We kunnen jammer genoeg niet de toekomst voorspellen, maar versoepeling van 

de bezoekregeling staat nu in elk geval wel op de politieke agenda. Dat de 

bezoekersstop tijdelijk is, is zeker. En tot het moment dat versoepeling wordt 

toegestaan, maken we op onze locaties beperkte ontmoetingsmomenten mogelijk, 

met inachtneming van de veiligheid voor iedereen. Ook de digitale manieren van 

contact houden worden op onze locaties volop ondersteund.  

 

Besmettingen op locatie 

Op een deel van onze locaties is, op sommige afdelingen/woongroepen, sprake van 

besmettingen. Gelukkig zien we het aantal herstelde cliënten toenemen. Dit stemt 

ons voorzichtig hoopvol. 

 

 

 

 



PAGINA:  2/2 

KENMERK:  RVB U-9047-2020 PS/EV/LW 

U kunt erop rekenen dat u op een veilige plek terecht komt, uw gezondheid gaat 

boven alles. De bewoners van afdelingen/woongroepen waar besmettingen zijn, 

blijven op hun appartement/afdeling. Zij vormen zo geen risico voor andere 

bewoners van de locatie, en ook niet voor u. De maatregelen zijn helaas echter 

geen garantie dat er geen besmettingen meer zullen plaatsvinden. We volgen 

nauwkeurig alle richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld hygiënemaatregelen en 

gebruik van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Mocht het niet mogelijk zijn om op uw gewenste locatie terecht te komen, dan 

kunnen we samen kijken of er een andere, tijdelijke plek is waar u tijdens de 

wachttijd kunt verblijven. 

 

Veiligheid boven alles 

Veiligheid vraagt om zorgvuldigheid. Daar is ons opnamebeleid tijdens deze crisis 

op gebaseerd. In overleg met u, en desgewenst met uw familie, wordt alles 

uitgebreid overlegd en besproken. En vanzelfsprekend kunt u uw wensen - over 

bijvoorbeeld welke locatie - bespreken met het team van zorgbemiddeling.  

We kunnen ons voorstellen dat het moment wanneer u verhuist ook kan bijdragen 

aan een rustig en veilig gevoel. Aan de inhuizing gaat een opnamegesprek vooraf 

met de arts van de locatie. 

 

Liefdevolle zorg, juist nu 

Amstelring staat voor liefdevolle zorg. En dat is juist nu extra belangrijk. Hoewel de 

crisis het niet makkelijker maakt te kiezen voor verhuizen naar één van onze 

locaties, kan het juist ook de zorgen en angst verlichten die thuis wonen soms met 

zich meebrengt.  

 

Er is misschien wel meer mogelijk dan u denkt 

Heeft u vragen of wilt u graag eens over opname met iemand praten? Dat kan.  

Wij helpen u graag bij deze zorgvuldige afweging en gaan graag met u in gesprek 

over uw zorgen en wensen. Wij zijn voor u en uw familie bereikbaar op 

nummer 088 - 97 20 200. Blijft u niet zitten met uw vragen en zorgen. Daar 

begint voor ons liefdevolle zorg. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

Inge Borghuis P. Stenger 

Bestuurder Bestuurder a.i. 

 

 


		iborghuis@amstelring.nl
	2020-05-04T09:18:33+0000
	Amsterdam
	SignRequest 4aaf59560976b44ddd753e246838fb7ea75ff39f
	Signed with SignRequest.com on behalf of Inge Borghuis (iborghuis@amstelring.nl)


		pstenger@amstelring.nl
	2020-05-04T09:18:37+0000
	Sliedrech
	SignRequest db33cc6d9204eb328b1f3569cceba08ec7499147
	Signed with SignRequest.com on behalf of Pieter Stenger (pstenger@amstelring.nl)


		svanhalm@amstelring.nl
	2020-05-04T09:18:39+0000
	Badhoevedorp
	SignRequest 9b13402e9d7de1dd12d8a1e8e20df9dd7d985771
	Signed with SignRequest.com on behalf of Sandra van Halm (svanhalm@amstelring.nl)




