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Mededeling van directie en medewerkers  

 

Lieve bewoners, familie en vrienden van De Burcht, 

Het is half juni en De Burcht heeft nog geen coronabesmetting in huis gehad. Dat is een 

mooie en belangrijke prestatie. Toch is dit voor ons de lastigste periode tot nu toe.  

Het land is in rap tempo maatregelen aan het versoepelen en ook in en om De Burcht is 

de roep daarvoor sterk. Verschillende informatiebronnen en belangen leiden tot 

verschillende inzichten hoe de geleidelijke versoepeling aan te pakken. Dat varieert 

grofweg van ‘medisch maximaal veilig’ tot ‘maximaal inzetten op welzijn’.  

Wij proberen zo goed mogelijk naar iedereen te luisteren en gezamenlijk gedragen beleid 

te ontwikkelen. Daar is De Burcht altijd sterk in geweest. Toch kunnen wij onmogelijk 

iedereen tegelijk blij maken en wij vragen om steun voor onze keuzes.  

Ondertussen hebben wij het in De Burcht relatief goed gehad. Dat is te danken aan alle 

betrokkenen, maar ook aan de prachtige tuinen en de mooie ligging in het groene 

Wassenaar. Er is voor bewoners en familie altijd veel mogelijk gebleven en het 

dienstenniveau is tijdelijk fors opgeschroefd geweest. De elektronische sleutels van 

bewoners zijn nooit beperkt geweest en wandelen met een familielid is bijvoorbeeld 

altijd mogelijk geweest. 

De landelijke coronacijfers laten gelukkig een gunstig beeld zien. Misschien kunnen we 

ook wel versoepelen en de risico’s voor lief nemen. In dit Coronanieuws geven wij meer 

informatie over hoe we dat zouden kunnen doen. Veel details zullen wij nog gaandeweg 

verder invullen. Om toch een kader te bieden hebben wij 4 codekleuren gedefinieerd en 

deze de afgelopen weken met bewoners, medewerkers en bestuur besproken. Een 

exemplaar vinden jullie in dit Coronanieuws. Deze editie gaat vooral over de 

bezoekregeling in De Burcht. 

Ik hoop dat jullie ons zullen blijven voeden met opmerkingen, suggesties en ideeën.  

Dank daarvoor! 

Vriendelijke groet, Boudewijn van der Gronden 

 

  



 

 

Versoepeling bezoek in De Burcht  

De afgelopen week hebben wij aan bewoners gepresenteerd hoe wij de versoepeling van de 

corona-maatregelen voor ons zien. Wij hebben een denkrichting in 4 codekleuren verspreid, 

waarbij code oranje is wat wij in De Burcht hebben gehad tussen begin maart en eind mei. 

Via code geel (geleidelijke overgang in juni) naar het nieuwe normaal: code blauw. Helemaal 

zoals vroeger (code groen) wordt het waarschijnlijk voorlopig niet, helaas. Ook buiten De 

Burcht is alles anders geworden en zijn zeker voorlopig nog niet alle corona-maatregelen 

verdwenen. Bewoners zullen ook nog moeten wennen aan de grote veranderingen om ons 

heen, zoals ‘in de rij staan buiten bij de Albert Heijn’, ‘terrasjes en restaurants alleen op 

afspraak’ en ‘nog veel winkels en horecagelegenheden dicht’. 

Het door ons gepresenteerde schema van 4 kleuren geeft ongeveer aan wat er in welke code 

wel en niet gewenst is. Het schema biedt tevens de mogelijkheid om bij onverhoopte 

verslechtering van de situatie, te kunnen opschalen.  

 

 

 

Daarbij zij opgemerkt dat De Burcht natuurlijk geen politieagent kan zijn en dat alle 

veiligheidsmaatregelen vrijwillig en op basis van overtuiging konden worden ingevoerd. Dat 

is goed gelukt en heeft ertoe geleid dat wij medio juni 2020 nog geen besmetting in huis 

hebben gehad. Een prestatie van iedereen samen! 

Na een weekend en een paar dagen ervaring met de versoepeling, merken wij dat er 

behoefte is aan een uitwerking van de huidige (code geel) bezoekregeling. 

  



 

 

Adviezen en suggesties rond bezoek medio juni 2020  

Het gaat daarbij vooral om het wel of niet kunnen ontvangen van bezoek in het eigen 

appartement. Immers, met bezoek buiten wandelen, zitten in de rozentuin, in de bibliotheek 

of op een buitenterras, was al sinds eind april mogelijk. Wij schonken daar zelfs koffie en 

thee bij. Nu wij per 15 juni geen 24-uursbezetting meer hebben is die koffie en thee alleen 

nog mogelijk tijdens kantooruren. 

Wat betreft bezoek in het eigen appartement, spiegelen wij ons aan professionele 

zorgorganisaties, zoals verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Niet omdat deze organisaties 

1-op-1 vergelijkbaar zijn, maar omdat onze populatie net zo kwetsbaar is en omdat die 

organisaties beschikken over medische kennis, stafafdelingen en landelijke organisatie. 

Op dit moment geldt in De Burcht voor bezoek in eigen appartement het volgende: 

 Bezoek kan alléén als een afspraak vooraf wordt gemaakt via de receptie van De Burcht. 

Dat kan tijdens kantoortijden (maandag t.m. vrijdag van 8h30 – 17h00; weekend van 

9h00 – 13h00) via 070-5152255, of receptie@deburchtwassenaar.nl.  

 Tijdens het maken van de afspraak kunnen gezondheidsvragen worden gesteld en 

worden telefoon- en emailgegevens genoteerd (verzoek van de GGD). 

 Een afspraak kan ook worden gemaakt voor bezoektijden buiten de kantooruren, mits 

het telefoontje binnen kantooruren wordt gepleegd. 

 Per bezoekmoment kunnen er maximaal 2 bezoekers tegelijk naar het appartement 

komen. 

 Bij binnenkomst van het gebouw kunt u uw elektronische tag gebruiken om binnen te 

komen of aanbellen bij de receptie. 

 Zou u alle hygiënemaatregelen van RIVM en GGD willen naleven, zoals het houden van 

1,5 meter afstand? 

 Zou u uw handen bij binnenkomst en bij vertrek willen wassen met de handenvloeistof 

die bij de ingang staat? 

 Zou u de kortste weg willen nemen naar het appartement en weer naar buiten? 

 Zou u meerdere mensen tegelijk in de lift willen vermijden? 

 

  



 


