
Geachte contactpersoon, 

 

Het is voor u en uw naaste(n) een moeilijke tijd. Ontwikkelingen op het gebied van 

maatregelen en richtlijnen volgen elkaar snel op. Deze vertalen wij vervolgens naar 

beleid om uw naaste(n) de best mogelijke zorg te bieden. 

 

Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u over de belangrijkste zaken. Voor een 

compleet overzicht, verwijzen wij u naar onze website: www.respectzorg.nl  

 

Bezoekersregeling 

Tijdens de persconferentie van premier Rutte op woensdag 6 mei is er nog geen 

versoepeling in de bezoekersregeling voor verpleeghuizen aangekondigd. Wel gaat het 

kabinet aan de slag met een proef met 25 verpleeghuizen. Respect maakt geen deel uit 

van deze proef. Wel houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

 

Als het kabinet een versoepeling in de maatregelen aankondigt wat betreft 

verpleeghuizen, betekent dit dat wij nog voorzichtiger moeten worden dan we al zijn. De 

cliënten van Respect behoren tot de kwetsbaarste mensen van de samenleving en we 

willen hierin samen de verantwoordelijkheid nemen om deze mensen te beschermen. Wij 

bereiden ons wel voor op een mogelijke versoepeling zodat we er klaar voor zijn als het 

mogelijk is. 

 

Contact tussen cliënt en familie 

(Beeld)bellen 

Om toch met uw naaste in contact te komen kunt u bellen of beeldbellen. Wij hanteren 

hiervoor de volgende beltijden, om de zorgmedewerkers niet teveel te belasten: 

 

Alle afdelingen Tussen 10.00 en 12.00 uur 

Alle afdelingen Tussen 14.00 en 16.00 uur 

Extra tijdsblok Hospice Tussen 21.00 en 22.00 uur 

 

Om iedereen de kans te bieden om contact te hebben, geldt de regel maximaal 1 

telefoontje per dag per familie en maximaal 5 minuten lang. 

 

Introductie Caren Zorgt 

Achter de schermen zijn wij al een tijd druk bezig met Caren Zorgt: het cliëntenportaal 

van Respect. Dit is een centrale online plek waar informatie over de cliënt wordt gedeeld 

met het thuisfront. Zo kunt u op de hoogte blijven van de gezondheid van uw naaste. 

Binnenkort gaan wij hiermee starten. In de tweede helft van mei ontvangt u hierover 

meer informatie. 

 

Telefonisch spreekuur mantelzorg 

Ook voor mantelzorgers brengt deze coronatijd veel onzekerheden met zich mee. De 

noodzakelijke maatregelen om zoveel mogelijk verspreiding van het virus te beperken, 

hebben impact op hoe mantelzorgers zich voelen. Daarom is de vakgroep 

maatschappelijk werk van Respect gestart met een speciaal telefonisch spreekuur voor 

mantelzorgers die behoefte hebben aan een luisterend oor. Het telefonisch spreekuur is 

op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, via 

telefoonnummer (070) 306 10 20. Hier kunt u uw verhaal kwijt over wat deze tijd met u 

doet en hoe u zich voelt. 

 

http://www.respectzorg.nl/


Leuke activiteiten voor de cliënten 

Ondanks dat het momenteel een vreemde tijd is, en de cliënten het bezoek erg missen, 

organiseren we veel leuke activiteiten voor de cliënten. En ook andere organisaties 

komen met leuke initiatieven om bij ons op locatie uit te voeren, waarbij we uiteraard 

alle veiligheidsrichtlijnen in acht nemen. Een greep uit de activiteiten van de laatste tijd: 

 Voor Het Uiterjoon is door buurtbewoners een balkonbingo en Scheveningse Quiz 

georganiseerd, waar zelfs Omroep West een kijkje kwam nemen. 

 In Quintus werd door de fysiotherapeuten een stoelyoga georganiseerd wat 

heerlijk in de zon op het terras kon plaatsvinden. 

 Bij ZeeWinde is een heerlijke verwenlunch voor de cliënten georganiseerd door de 

medewerkers. 

 In Bosch en Duin is er sinds kort een Silverfit: een beweegsysteem met video, 

waarmee cliënten bijvoorbeeld een virtuele tour door Scheveningen kunnen 

maken. 

 

Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van welke activiteiten er worden 

georganiseerd voor de cliënten? Volg ons dan op Facebook via 

www.facebook.com/respectzorg. 

 

Website voor meer informatie 

Via onze website (www.respectzorg.nl) houden wij u op de hoogte van de meest actuele 

informatie. Wij adviseren u hier regelmatig op te kijken. Mocht u zelf geen internet of 

computer hebben, vraag dan een familielid of vriend om dat voor u te doen.  

 

Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Klaas Smilde,  

Raad van Bestuur 

https://www.facebook.com/respectzorg

