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Informatie over Corona -  7 juli 2020 

Onderstaand een toelichting op de actuele situatie, de geldende maatregen in het Rosa Spier 
Huis en antwoorden op veel gestelde vragen.  

Geen Corona vastgesteld op 7 juli   2020 

Op dit moment is  geen corona vastgesteld bij onze bewoners.  We zetten alles op alles om 
te zorgen dat dat zo blijft, al kunnen we geen garanties bieden. We houden de gezondheid 
van onze bewoners extra in de gaten.  

Bij een verdenking zullen we, in overleg met de huisarts, de bewoner tijdelijk in quarantaine 
plaatsen op de eigen kamer en de bewoner wordt dan getest.   

Als er corona is vastgesteld op een afdeling, dan testen we ook de andere bewoners en de 
medewerkers die in nauw contact zijn geweest.  

We treffen direct de vereiste maatregelen zoals extra zorg. Het kán zijn dat een bewoner 
tijdelijk naar een zgn. COVID-unit wordt overgeplaatst in de regio.  
Dat is een speciale afdeling bij een collega verpleeginstelling, voor bewoners met Corona. 
Daar kan men de gewenste specifieke zorg bieden; er kan bijvoorbeeld extra zuurstof 
worden toegediend.  
Wanneer een bewoner voldoende hersteld is van het virus, wordt er gekeken of hij/zij terug 
kan gaan naar de oude woonlocatie of naar een andere afdeling waar verder toegewerkt 
wordt naar herstel. 

De eerste contactpersoon van de bewoner én de eerste contactpersonen van de andere 
bewoners op de afdeling stellen we snel op de hoogte. We helpen familie en bewoners om 
deze moeilijke tijd door te komen. 

Uit ons intensieve overleg met collega zorginstellingen en GGD  vernemen we dat er gelukkig 
ook cliënten herstellen, waarna de isolatie opgeheven kon worden. 

Het Rosa Spier Huis beschikt over 92 zelfstandige appartementen én 45 zorgeenheden 
(verpleeghuis).  

Alle bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met daarin een update over de stand 
van zaken m.b.t. Corona, de maatregelen en de vertaling van die maatregelen naar de 
specifieke situatie binnen het Rosa Spier Huis.  De nieuwsbrief wordt zowel fysiek verspreid 
onder de bewoners als digitaal aan eerste contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers. 
Als u op de verzendlijst van de nieuwsbrief gezet wilt worden kunt u dat doorgeven aan: 
administratie@rosaspierhuis.nl. Ook onze website wordt regelmatig geactualiseerd.  

mailto:administratie@rosaspierhuis.nl


2 
 

 

Bezoekregeling voor bewoners van de Toneelspeler en de 
Danser  

Bezoekregeling Toneelspeler en Danser 1e en 2e etage  

• Onbeperkte toegang echter: 
o I.v.m.1.5 m afstand houden adviseren wij u om niet met teveel mensen 

tegelijk de bewoner in zijn/haar appartement te bezoeken 
o Niet in de gangen blijven staan 

 

• Mondmaskers: (u dient deze zelf mee te nemen) 
o Een mondmasker is verplicht in de gangen van de Toneelspeler en Danser, 

omdat u andere bewoners tegen zou  kunnen komen en de 1.5 meter niet 
gewaarborgd kan worden 

o Als u rolstoelbewoners duwt adviseren wij u een mondmasker te dragen 
o Als  bewoners meeneemt in de auto dan dienen alle inzittenden een 

mondmasker te dragen 
 

Bezoekregeling Toneelspeler en Danser Begane Grond  

• Onbeperkte toegang echter: 
o I.v.m.1.5 m afstand houden  

▪ Mag u met maximaal 2 bezoekers  tegelijk de bewoner in zijn/haar 
appartement te bezoeken 

▪ U mag  NIET in de huiskamer of de binnentuin van de Toneelspeler en 
Danser gaan zitten.  
 

• Mondmaskers: 
o Een mondmasker is verplicht in de gangen van de Toneelspeler en Danser, 

omdat u andere bewoners tegen zou  kunnen komen en de 1.5 meter niet 
gewaarborgd kan worden 

o Als u rolstoelbewoners duwt adviseren wij u een mondmasker te dragen 
o Als  bewoners meeneemt in de auto dan dienen alle inzittenden een 

mondmasker te dragen 

 

Restaurant  

Van 09.30 tot 11.00 uur en van 14.30 tot 18.00 uur is het restaurant geopend met 
horecavoorziening voor bewoners en bezoekers. 

• Er moet 1,5 meter afstand gehouden moet worden  

• Men moet een zitplaats hebben (vol is vol) 

• Van 11.00 tot 14.00 uur is het restaurant alleen geopend  

o voor bewoners van de appartementen met een maaltijdabonnement, met 
reservering. 
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o Voor  bewoners van  de Toneelspeler en Danser die hun warme maaltijd 
komen gebruiken  

Terras  

Het terras is de gehele dag van 09.30 tot 18.00 uur geopend met horecavoorziening voor 
bewoners en bezoekers 

• Er moet 1,5 meter afstand gehouden moet worden en  

• men moet een zitplaats hebben, staan is niet toegestaan.  

Vragen en antwoorden 

Test het Rosa Spier Huis bewoners en medewerkers of zij corona hebben? 
Ja, als er vermoedens zijn dat een medewerker of bewoner mogelijk besmet is kan een test 
afgenomen worden.  
 

Testen  bewoners:  
• Als bewoners klachten ontwikkelen die zouden kunnen duiden op Corona, wordt 

door de huisarts een test gedaan. Dit is de afgelopen maanden een aantal keer 
gedaan en steeds bleek de uitslag negatief. In de tussenliggende periode werden 
deze bewoners in quarantaine gehouden. Medewerkers gebruikten dan 
mondmaskers/schorten etc.  

• Mocht het zo zijn dat er toch Corona geconstateerd wordt in ons huis, dan zal er door  

de GGD een zogenaamd contactonderzoek gedaan worden om de bron te 

identificeren. Er ligt uiteraard een draaiboek klaar.  

Wat gebeurt er bij een vermoeden dat een cliënt besmet is met corona? 
We informeren de eerste contactpersoon van de bewoner. Er wordt een test afgenomen bij 
de bewoner.  Ook nemen we op de afdeling alvast maatregelen waar nodig, volgens de 
richtlijnen van de RIVM en GGD; de bewoner wordt in quarantaine geplaatst in zijn kamer.  

Wat gebeurt er als wordt vastgesteld dat een cliënt het coronavirus heeft? 
Dan nemen we direct samen met de arts verdere maatregelen. Afhankelijk van de specifieke 
situatie en de locatie van de woning van de bewoner wordt deze eventueel overgeplaatst 
naar een Covid-unit in de regio óf verplegen we de bewoner geïsoleerd op de kamer. 
De afdeling wordt afgesloten (isolatie) om te voorkomen dat het virus zich mogelijk verder 
verspreidt op de locatie. Wij houden uiteraard de gezondheid van de bewoners en 
medewerkers goed in de gaten en nemen extra hygiënemaatregelen. 
 
Wat doet het Rosa Spier Huis verder om de overdracht van het virus te voorkomen? 
Dragen de medewerkers bijvoorbeeld allemaal, altijd, mondkapjes en handschoenen? 
Het Rosa Spier Huis volgt de richtlijnen van de GGD en het RIVM. We gebruiken 
beschermende middelen als daar reden voor is. Vanzelfsprekend bij de verzorging van een 
cliënt met corona. Maar ook als de medewerker zelf last heeft van verkoudheidsklachten. De 
medewerker wordt dan ook getest. Al onze medewerkers weten hoe ze zo hygiënisch 
mogelijk kunnen werken. Zo maken we de kans op overdracht van het virus zo klein 
mogelijk. 
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Hebben jullie wel voldoende beschermingsmiddelen?  
Voor onze medewerkers hebben we op dit moment voldoende middelen beschikbaar. 
Natuurlijk gaan we er bewust en zorgvuldig mee om en volgen we de richtlijnen van het 
RIVM en de GGD. 
 
Ik wil mijn naaste graag ophalen voor een wandeling. Kan dat wel? 
Ja dat kan. 
 
Hoe hoor ik het als mijn naaste ziek is geworden van corona? 
Wij nemen dan contact op met de bij ons geregistreerde eerste contactpersoon.  
 
Krijg ik het ook te horen als er een medebewoner op de afdeling van mijn naaste corona 
heeft? 
Ja, het is belangrijk elkaar goed op de hoogte te houden. Daarom neemt de teamleider zorg 
contact op met de eerste contactpersonen van de andere bewoners van de afdeling. U 
wordt dan gebeld en u ontvangt daarna een e-mail of brief. 

Tot wanneer gelden deze maatregelen? 
We volgen de richtlijnen van de overheid.  
  
Kan de familie op bezoek komen als onze naaste stervende is? 
Ja.  Bezoek is niet mogelijk als bezoeker gezondheidsklachten heeft (zoals griep, koorts) of in 
contact is geweest met een coronapatiënt.   
 
Hoeveel bezoek? 
Het  maximaal aantal bezoekers voor een bewoner in de terminale fase zonder verdenking 
van besmetting met het coronavirus  is afhankelijk van de grootte va de kamer   en wordt in 
overleg tussen familie, zorgmedewerkers en evt. huisarts afgestemd.  
 
Een bewoner in de terminale fase met een zware verdenking of een besmetting met het 
coronavirus  is afhankelijk van de situatie en grootte van de kamer en wordt in overleg 
tussen familie, zorgmedewerkers en evt. huisarts afgestemd.  
Het bezoek  gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen.   
 
Het bezoek wordt geacht steeds minimaal anderhalve meter afstand ten opzichte van 
anderen te houden. Het bezoek duurt per etmaal niet langer dan 4 uur, dat is 
werkzaamheidsduur van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Gebruik Mondmaskers 
Onze medewerkers kúnnen in specifieke zorgsituaties op basis van hun professionele 
inzichten een mondmasker gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer een bewoner koorts heeft en 
de testuitslag nog niet bekend is.  
Wanneer cliënten en medewerkers klachtenvrij zijn is het gebruik van mondmaskers 
verspilling 

Vragen /contact met Rosa Spier Huis  
Familie/mantelzorgers: 
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• Heeft u als familie vragen over de zorg voor uw familielid/naaste? Leg dan contact met 
de vaste contactpersoon op uw afdeling. 

• Als de gezondheidssituatie van uw familielid daar aanleiding toe geeft neemt onze 
zorgmedewerker contact op met de eerste contactpersoon.  

• Voor alle andere vragen over de maatregelen kunt u mailen met 
directie@rosaspierhuis.nl 

Pers en overige instanties 
U kunt per mail contact opnemen met directie@rosaspierhuis.nl of telefonisch via 035- 
5386797 
  

Meer informatie?  
Wanneer de situatie verandert, zullen wij via deze internetpagina informeren en de 
nieuwsbrief verspreiden. 
 
Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) via 0800-1351. Ook vindt u meer 
informatie op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus.  
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