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Update coronavirus Zorgcentrum Aelsmeer         12 november 2020 

Algemeen: 

De situatie rondom het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege 
corona is landelijk gelukkig aan het dalen. In Aalsmeer hebben we helaas nog wel te maken 
met een zeer ernstige situatie, zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel . Op 
de landkaart is per gemeente per periode aangegeven in welke mate er besmettingen zijn. 
Aalsmeer kleurt nog donker omdat er veel mensen besmet zijn en er dus veel risico is op het 
oplopen van een besmetting. 

De richtlijnen die landelijk gelden vanuit RIVM, GGD, Verenso etc. volgen wij bij het 
opstellen van ons beleid, zoals ook opgenomen in het Draaiboek Infectiepreventie in ons 
Kwaliteitshandboek en hierbij houden we rekening met de actuele situatie in de regio. 

De kennis rond het corona virus is nog volop in ontwikkeling en keuzes in beleid worden zo 
nodig aangepast op basis van nieuwe inzichten. Dat is lastig, maar wel de huidige situatie, 
zowel in de landelijke politiek als in onze eigen organisatie. 

1. Beleid voor bewoners in het Zorgcentrum 

In het Zorgcentrum zijn uitsluitend op de Grote Poel nog bewoners die besmet zijn en in 
isolatie/ quarantaine. Voor deze afdeling geldt nog geen versoepeling. Bezoek kan wel in 
overleg met de afdeling komen en draagt dan Persoons beschermende Middelen (PBM). 

Op de andere afdelingen zijn gelukkig al langere tijd geen besmettingen vastgesteld bij 
bewoners en medewerkers. Wij kunnen de maatregelen voorzichtig wat versoepelen, rekening 
houdend met de actuele situatie in Aalsmeer. 

a. We blijven vasthouden aan 1 bezoeker per bewoner per dag, met name vanwege de huidige 
situatie in Aalsmeer. Bezoek houdt zich aan de geldende maatregelen: 

• op de kamer van de bewoner/ 1,5 m. afstand houden/ mondmasker dragen/ 
• handen wassen/ en bij klachten: niet komen. 

b. Vanaf vandaag kunnen bewoners weer naar buiten in de tuin of een blokje om lopen. Wij 
adviseren om een (eigen) mondmasker te dragen. En niet naar de winkelstraat te gaan of een 
omgeving waar men contacten heeft met anderen, om het risico op besmetting te beperken. 
Want bij besmetting van een bewoner lopen de overige bewoners van de afdeling ook risico. 
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c. We gaan de ‘vaste’ kappers informeren dat zij vanaf volgende week volgens afspraak weer 
in de kapsalon kunnen komen werken. Kapper en bewoner dan wel met mondmasker op, er 
kan immers niet voldoende afstand worden bewaard. 

Wanneer een ‘eigen’ kapper bij een bewoner op de kamer komt, geldt dit als 1 bezoeker per 
bewoner per dag. Deze kapper kan niet op dezelfde dag naar andere bewoners gaan. 

d. Zodra de situatie in Aalsmeer het toelaat, kunnen bewoners met een naaste (zoals de 
kinderen) mee in de auto om bij de ander thuis op bezoek te gaan, en hierbij de landelijke 
maatregelen in acht nemen. Wij houden wekelijks op donderdag de situatie op de RIVM 
website in de gaten. En wij hopen dat dit binnenkort weer mogelijk wordt. 

2. Inhuizen, intern verhuizen en van extramuraal naar Zorgcentrum 

In het Zorgcentrum zijn kamers leeg gekomen. Met de afdelingshoofden en casemanager 
wordt besproken wanneer verhuizing kan plaatsvinden. Wij willen mensen graag een goede 
kamer geven en weten dat er veel mensen wachten. Voor nieuwe bewoners is bij verhuizing 
echter een veilige omgeving vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde. Dat kunnen we nu 
weer aanbieden. 

Eerst worden enkele bewoners intern verhuisd, voor wie dit nodig is. Dit zal in de komende 
dagen al in gang worden gezet. 

Bij verhuizing van extramuraal naar het Zorgcentrum wordt een nieuwe bewoner eerst getest 
en kan deze bij een negatieve testuitslag verhuizen. Dan zullen we vervolgens de 10 dagen 
quarantaine aanhouden, vanwege de huidige situatie in Aalsmeer met ernstig risico op 
besmetting (op basis van de Verenso richtlijn). Voor betrokken nieuwe bewoners en hun 
naasten zullen we in een aparte brief de situatie uitleggen. 

3. Testen 

Sinds eind september kunnen wij zelf testen. Dit gebeurt nu op maandag- en 
donderdagmorgen voor bewoners (op indicatie door de arts) en voor alle medewerkers 
wanneer zij klachten hebben. De uitslag is vaak ’s avonds of de volgende dag bekend. 
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