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Geachte heer, mevrouw, 

Gisteren maakte minister Hugo de Jonge (VWS) namens het kabinet bekend dat met ingang van 
vandaag verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor 
bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze landelijke maatregel duurt 
vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen 
het coronavirus. 

Na overleg met de betreffende clustermanagers hebben we besloten dit landelijke beleid te volgen 
voor onze 24-uurs- en maatschappelijke opvanglocaties. Vanaf vandaag zullen we om die reden 
helaas geen bezoek meer toelaten bij de bewoners, omdat ook wij op deze locaties te maken 

hebben met kwetsbare mensen.  

Elkaar niet bezoeken is in deze situatie vreemd genoeg juist op elkaar letten. Familie en 
naastbetrokkenen kunnen niet op bezoek komen zoals bewoners gewend zijn. Maar aan de andere 
kant zorgen we er met elkaar wel voor dat het risico op besmetting van u, en van de andere 
bewoners en medewerkers, zoveel mogelijk beperkt wordt. 

U kunt natuurlijk contact houden door te bellen, en te facetimen of videobellen als dat tot de 
mogelijkheden behoort. 

Zorgvuldigheid 
Wij realiseren ons dat de aangepaste maatregelen voor u zeer ingrijpend zijn. Maar we willen er 

met de grootste zorgvuldigheid voor zorgen dat u, de andere bewoners en de medewerkers zo min 
mogelijk risico lopen. Wij volgen de berichtgeving rond het coronavirus nauwlettend via het RIVM 
en de overheid en zullen waar nodig onze maatregelen daar steeds op aanpassen.   

Net als minister De Jonge hebben wij dit besluit niet licht genomen, wetende dat bewoners zich 
vaak alleen en eenzaam voelen. Ook de medewerkers van RIBW K/AM zullen de maatregelen met 
een warm hart uitvoeren. 

Deze brief en meer informatie kunt u terug vinden op onze website www.ribw-kam.nl/Corona. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Naomi Tas en Rob de Jong 
Raad van Bestuur 


