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Aan de bewoners van de locaties van de Frankelandgroep
en hun vertegenwoordigers zorg

Schiedam, 8 mei 2020

Betreft:  een ‘bezoekregeling’ met ingang van 12 mei a.s. voor de coronavrije locaties van de 
Frankelandgroep

Geachte dames en heren,

Zoals u weet, zitten alle zorginstellingen in Nederland – en dus ook de 5 locaties van de 
Frankelandgroep – sedert 20 maart jl. ‘op slot’.
Bezoek is niet toegestaan.
Voor onze bewoners en hun naasten is dat ronduit verschrikkelijk!

Is er een oplossing?
Wij hebben nagedacht en denken die gevonden te hebben! Kort door de bocht samengevat komt het 
op het volgende neer.
In het kader van 1,5 meter afstand en geen grote groepen mensen bij elkaar hebben wij begin maart 
jl. al moeten besluiten onze brasserieën en restaurants te sluiten. Deze ruimtes zijn nu geheel buiten 
gebruik en staan daarmee ver af van de zorgafdelingen waar de bewoners wonen en nu alle zorg- en 
dienstverlening plaatsvindt. Daarmee zijn het in onze optiek een soort ‘buitenruimtes’ geworden die 
gebruikt kunnen worden voor bezoek. 
En dat is precies wat we – goedgekeurd door onze cliënten- en ondernemingsraden – willen gaan 
doen, en wel te beginnen op 12 mei a.s. (Dag van de Zorg) en vooralsnog alleen bij de coronavrije 
locaties, en dus bij Frankeland, Jacobs Gasthuis en Spaland.
Afhankelijk van hoe dat gaat en van de ontwikkelingen in de niet coronavrije locaties gaan we 
dan vervolgens overwegen of het ook veilig te organiseren valt voor de coronavrije afdelingen in 
Schiewaegh en Vaartland.

Hoe gaan we een en ander precies doen?
Dat valt niet in enkele zinnen te vertellen, maar wel op hoofdlijnen te schetsen.
Basisprincipe – en tevens de leidraad – is dat het veilig moet zijn voor bewoners, medewerkers en het 
bezoek!

z.o.z. 
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Per locatierestaurant/brasserie – afhankelijk van de grootte – 2 tot maximaal 8 ontmoetingstafels met 
plexiglasscheiding en/of minimaal 2 meter afstand.
Toegang voor bezoekers (max. 1 per tafel) via de nooddeuren. Bezoekers moeten klachtenvrij zijn, 
handen wassen, een (goedgekeurd en door ons te verstrekken) mond/neusmasker op en langs 
looplijnen naar de tafel waar ook de betreffende bewoner aanschuift. Geen lichamelijk contact. 
Bewoner wordt door een haal/brengdienst van de afdeling via de kortste route naar de 
ontmoetingstafel gebracht.
Bezoeken van 30 minuten. 
Toezicht door medewerkers.
Reiniging tafels en stoelen na elk bezoek.
Deze en andere richtlijnen zullen ook bij de persoonlijke bezoekuitnodiging worden gevoegd. 

Planning?
Het opstellen en uitvoeren van een bezoekschema is logistiek niet eenvoudig. 
Dezerzijds willen we – om door elkaar heen lopende verkeersbewegingen in huis te vermijden – 
werken met 1 of meer dag- en tijdblokken per zorgafdeling.
Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk rekening houden met ritmes en gewoontes van onze 
bewoners. En tot slot willen we dat elke bewoner minimaal 1x per week voor bezoek kan worden 
ingepland.

Een en ander vergt dat wij het bezoekschema eenzijdig op gaan stellen en het bezoek helaas – en in 
ieder geval vooralsnog – geen keuze kunnen bieden in bezoekdag en/of –tijd. 
De uitnodiging voor bezoek ontvangt u schriftelijk. Maar omdat 12 mei kort dag is, zullen de 
uitnodigingen voor die dag en 1 of 2 dagen erna waarschijnlijk per telefoon gebeuren. 

Wij verzoeken u dringend deze uitnodiging af te wachten en ons NIET al te bellen. Wij informeren u!

Tot slot 
Wij beseffen dat deze bezoekregeling verre van ideaal is.
Ook wij hopen van harte dat binnen niet al te lange tijd meer en beter mogelijk zal zijn. Zolang dat 
niet zo is, moeten we het doen met wat we nu hebben bedacht.
We rekenen daarbij op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur en directie Frankelandgroep

Ben de Koning


