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Beste bewoner, mantelzorger en/of familielid,  

In deze corona pandemie periode willen we allereerst laten weten dat we zeer met u allen 
meeleven. We weten, horen en zien hoe ingrijpend de noodzakelijke maatregelen van 
isolatie en geen familie bezoek ingrijpen in uw dagelijks leven. We zijn met u verdrietig om 
het verlies van meerdere medebewoners sinds begin maart, waarvan een aantal mensen is 
overleden door de corona ziekte. 
  
Maar we zijn ook blij te merken dat de zorgmedewerkers zich allen heel erg inzetten om u de 
noodzakelijke verzorging te geven onder deze moeilijke isolatieomstandigheden. Dat is extra 
moeilijk omdat het ziekteverzuim onder de medewerkers ook verhoogd is door de corona 
infecties. De leiding van de afdeling zet alle zeilen bij om de continuïteit van de zorg te 
garanderen. 
We uiten hierbij ook onze waardering en dank voor de inzet van alle medewerkers die op de 
Zorgafdeling werken, dan wel er op een andere wijze bij betrokken zijn.  

We weten dat de maaltijden voorlopig centraal gekookt worden door de koks van De 
Leyhoeve. Daardoor hebben de huiskamervaders en moeders nu meer tijd te besteden voor 
persoonlijke aandacht aan de bewoners. Dat is positief en het helpt toch enigszins om hun 
vrij eenzame situatie wat te verlichten. 

Met u hopen wij dat de huidige ’corona ’ maatregelen binnen niet al te lange tijd versoepeld 
kunnen  worden wanneer het infectierisico genoeg is gedaald. Houd allen goede moed en de 
mensen die ziek zijn wensen we een voorspoedig herstel.  

Algemene informatie 
Het uitbreken van de corona epidemie in Nederland en de algemene maatregelen die daarna 
genomen moesten worden heeft ook de activiteiten van de Cliëntenraad beïnvloedt. Zo zijn 
vergaderingen, congressen en andere vormen van overleg gecanceld. 

In het kader van de corona epidemie heeft de Cliëntenraad wel steeds contact gehouden 
met de Bestuurder en zorgcoaches omtrent alle maatregelen die zijn genomen. Over de 
stand van zaken op de Zorgafdeling zijn we regelmatig zo goed mogelijk geïnformeerd.  
 
De diverse onderwerpen die we in het infobulletin in november vermeldden zijn nog niet 
afgerond, zoals bv het overleg over de arrangementen die het comfortpakket moeten 
vervangen.  
in het kader van de nieuwe WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg) die per 1 juli 
in werking treedt moet een nieuwe medezeggenschapsregeling worden opgesteld. Dit gaat 
in samenwerking tussen Bestuur en Cliëntenraad en met medewerking van het LOC 
(Landelijke Organisatie Cliëntenraden) voor het eind van 2020 gerealiseerd worden. Een 
eerste stap is gezet. 
Ons Jaarverslag 2019 is vanaf 1 mei beschikbaar op de website van Leyhoeve Zorg BV.  
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