
Nieuwsbrief, 1 september 2020

Twee weken geleden werd mijn moeder met spoed naar het
ziekenhuis gebracht. Spontaan sprong ik in de auto en reed
naar haar toe. Na een tamelijk lange rit naar het zuiden van
Duitsland, wilde ik haar natuurlijk meteen bezoeken. Bij de
ingang van het ziekenhuis werd ik opgewacht door twee
receptionistes, die mij vriendelijk vroegen of ik bekend was
met de bezoekregels. Bezoek is toegestaan tussen 15.00 en
17.00 uur, voor één contactpersoon en de bezoeker mag niet
langer dan 30 minuten blijven. Tevens dient elke bezoeker

zich te registreren (u kent het al) en een mondkapje te dragen. Sinds de corona-uitbraak in
De Raatstede was ik niet meer bij mijn moeder geweest. Ondanks haar slechte
gezondheidstoestand hadden wij elkaar veel te vertellen. Na 33 minuten werd mijn moeder
gebeld. Of haar bezoek – ik dus – nog aanwezig was en zo ja, of ik dan onmiddellijk naar de
uitgang wilde komen.

De volgende dag bezocht ik mijn moeder opnieuw, keurig tussen 15.00 en 17.00 uur. Op de
derde dag belde ik het ziekenhuis en vroeg of ik al aan het einde van de ochtend mocht
komen, ten slotte had ik nog een lange autorit naar Amsterdam voor de boeg. U raadt het
al: hiervan kon geen sprake zijn. Uiteindelijk stond ik beneden op het parkeerterrein en mijn
moeder vier hoog bij het raam. Met onze telefoons aan onze oren en al zwaaiend naar
elkaar namen wij afscheid. Ik zou de laatste zijn, die zegt de maatregelen niet te begrijpen,
maar toch ervoer ik deze als streng en onmenselijk.

Voorbereiden op nieuwe besmettingen
Bij Pieter Raat bereiden wij ons voor op mogelijk nieuwe besmettingen en wellicht zelfs een
tweede corona-golf. Dat doen we door terug te kijken op die eerste, verschrikkelijke
uitbraak en naar wat wij daarvan hebben geleerd. We lopen de procedures kritisch na,
zorgen voor voldoende beschermende middelen en schrijven een nieuw draaiboek. Ook
oefenen wij het aan- en uittrekken van beschermende kleding. Bij onze voorbereidingen
worden we bijgestaan door een corona-coach van Waardigheid en Trots, een
overheidsprogramma voor de zorgsector. Zo bereiden we ons zo goed mogelijk voor op iets
waarvan we hopen dat het ons allemaal bespaard zal blijven.

Lees verder op de volgende pagina>>>

Pieter Raat houdt haar cliënten en eerste contactpersonen regelmatig op de hoogte van 
het laatste nieuws en leuke gebeurtenissen via deze nieuwsbrief.
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Voorwoord, vervolg van pagina 1

In gesprek over risico’s & wensen…
Als cliënt en eerste contactpersoon kunt u ons helpen bij onze voorbereiding op eventuele,
nieuwe besmettingen en/of een uitbraak. Wij willen heel graag weten wat uw wensen en
behoeften zijn. Wat vindt u belangrijk? Laat ik mijn vraag concreter maken. Stel wij krijgen
nieuwe besmettingen bij Pieter Raat, of dat nu in de wijk is of in onze woonzorgcentra, wat
voor een bezoekersregeling wenst u dan? Bent u bereid om risico’s te nemen en zo ja,
welke? Veel bezoekers toestaan, betekent immers een grotere kans op verspreiding van het
virus onder cliënten en naasten. En nog een vraag: wilt u in het geval van een besmetting de
restaurants en de huiskamers open houden? En welke risico’s bent u dan bereid om te
nemen? Met het verblijven in het eigen appartement neemt de eenzaamheid toe,
tegelijkertijd kunnen cliënten in een huiskamer of in een restaurant elkaar besmetten. Het
zijn allemaal dilemma’s, waarover ik graag met u in gesprek wil. U kunt de korte enquête op
de laatste pagina van de nieuwsbrief invullen. Of gebruikmaken van de link van Survey
Monkey (https://nl.surveymonkey.com/r/FDFSLGF). U kunt mij ook schrijven of e-mailen: ik
ben heel benieuwd naar uw mening en uw wensen.

Algemene corona-maatregelen
In Nederland wordt veel gediscussieerd over de zin en onzin van beschermende middelen
en maatregelen. Maar zoals de recente corona-uitbraken laten zien: ‘vanouds’ is niet meer.
De kans op besmetting is opnieuw reëel. In een brief aan cliënten en contactpersonen van
26 juni jl. hebben wij de richtlijnen van Pieter Raat in relatie tot corona uitgelegd. Graag
brengen wij deze maatregelen en richtlijnen opnieuw onder uw aandacht.

Allereerst vragen wij u om bij binnenkomst in een algemene ruimte, denkt u aan het
restaurant of aan een activiteitenruimte, uw handen met alcohol te desinfecteren. Draagt u
korte mouwen? Dan ook graag uw onderarmen desinfecteren. Tevens vragen wij u om zo
veel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar te houden en als dat niet mogelijk is een
mondkapje te dragen. Bezoek van familie en vrienden is welkom in het eigen appartement.
Uiteraard is het nuttigen van een kopje koffie in onze restaurants mogelijk. De gezamenlijke
huiskamers zijn tot nader order uitsluitend bestemd voor bewoners en medewerkers.
Familie en naasten kunnen helaas niet plaatsnemen in, dan wel gebruikmaken van de
gemeenschappelijke huiskamers.

Wij vragen u vriendelijk om u te houden aan de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen.
Dat is zowel in het belang van uw familie, medebewoners, medewerkers als ook in uw eigen
belang.

Schrijf of mail uw 
ideeën en wensen: 
Gabriele Kasten
Bestuurder 
Dolomiet 2
1703 DX Heerhugowaard
g.kasten@dprs.nl

https://nl.surveymonkey.com/r/FDFSLGF
mailto:g.kasten@dprs.nl
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Op bezoek? Eerst (digitaal) registreren!
Om bezoek, zorgverleners en leveranciers in het geval van een
nieuwe corona-uitbraak snel te kunnen informeren, vragen wij
alle bezoekers, hulpverleners en leveranciers om zich bij binnen-
komst te registreren.

Sinds een aantal weken is ook online registratie mogelijk.
Op de homepage van Pieter Raat vindt u onder het kopje
‘op bezoek’ het digitale invulformulier.
De rechtstreekse link is: https://www.dprs.nl/registratie-bezoeker-of-leverancier/

Welzijnsactiviteiten
De welzijnsactiviteiten starten weer op, uiteraard met in
achtneming van de anderhalve meter afstand en de
hygiëneregels. De activiteitenprogramma’s voor
september liggen weer klaar.

Deelname aan de activiteiten is uitsluitend toegestaan als
de bewoner zich goed voelt, vrij is van corona-
gerelateerde klachten en zo veel mogelijk probeert
anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van
anderen. Tijdens de activiteiten letten wij er op, dat
bewoners en gasten in hun vertrouwde groepen blijven
en zo min mogelijk met andere groepen in contact
komen.

Vraag paraat voor Pieter Raat
Bezoekersvraag: 
Bewoners houden minder dan anderhalve meter afstand?
,,Onlangs bezocht ik De Raatstede. Keurig mezelf geregistreerd en m’n handen
ontsmet, loop ik gewapend met een mondkapje op richting de lift. Was er in
het Atrium een muziekoptreden en zaten de bewoners aan tafel. En dichter bij elkaar dan
de voorgeschreven anderhalve meter. Hoe zit dat?’’
Meneer W.

Antwoord:
Beste meneer W., Hartelijk dank voor uw vraag! De bewoners die tijdens het
muziekoptreden dicht bij elkaar zaten, leven in groepen op onze meerzorg- en dementie-
afdelingen. Zij zien elkaar dagelijks in de huiskamers. Vandaar dat het niet nodig is, dat zij bij
welzijnsactiviteiten in bijvoorbeeld het Atrium van De Raatstede anderhalve meter afstand
te houden van elkaar. Wel houden zij afstand van bewoners van de andere afdelingen.

Heeft u ook een vraag paraat voor Pieter Raat? Schroom niet om deze aan ons te stellen.
Mail, bel of leg uw vraag voor aan de dames van de receptie! info@dprs.nl
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Veilige ventilatie bij Pieter Raat

De luchtventilatiesystemen in de gebouwen van
Pieter Raat zijn veilig. Dat benadrukt bestuurder
Gabriele Kasten naar aanleiding van berichten
in verschillende media over luchtventilatiesystemen,
ventilatoren en het risico op corona. ,,In maart hebben
we ons hier al in verdiept. Er vindt op onze locaties geen
zogenoemde recirculatie plaats. De leverancier van de
luchtventilatiesystemen heeft ons verzekerd dat
het luchtventilatiesysteem bij De Raatstede, Hugo-
Waard en het Arboretum veilig is. En we volgen de richt-
lijnen van het RIVM op de voet.’’

Het RIVM adviseert om luchtstromen van persoon naar persoon te vermijden. Sommige
cliënten gebruiken mobiele airco’s en zwenkventilatoren in hun appartementen.
,,Ventilatoren en mobiele airco’s zorgen niet voor luchtverversing of ventilatie, maar kunnen
wel zorgen voor verkoeling. Het RIVM-advies is ervoor te zorgen dat de luchtstroom van een
ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat. We vragen de bewoners en
medewerkers om deze mobiele airco’s en ventilatoren liever niet, of heel bewust te
gebruiken. Dus alleen als het echt niet anders kan. Als een cliënt toch een mobiele airco of
ventilator aan heeft tijdens de dagelijkse verzorgende handelingen, dan vragen onze
medewerkers of de cliënt deze tijdelijk uitzet. We adviseren medewerkers uit voorzorg in
die betreffende kamer een mondkapje te dragen. Uiteraard dragen onze medewerkers
sowieso een mondkapje als ze zich binnen anderhalve meter van de cliënt bevinden. ’’Zo
veel mogelijk en regelmatig lucht verversen is ook heel belangrijk. ,,Lucht van buiten naar
binnen halen dus. Bij voorkeur op een moment dat het nog koel is, dus ’s morgens en ’s
avonds.’’

Geen ventilatoren en airco’s in gemeenschappelijke ruimtes
Voor mensen met een kwetsbare gezondheid en in verpleeghuizen adviseert het RIVM
verder om alleen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s te gebruiken in
gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is. ,,Bij Pieter Raat
gebruiken we om die reden geen mobiele airco’s en of ventilatoren in de
gemeenschappelijke ruimtes. Op de afdeling Meerzorg 3 en 4 kan in overleg met de
leidinggevenden worden gekeken naar mogelijke alternatieven voor de huiskamers.’’

Barbecue op de verjaardag van Pieter 

Proost! Op Pieter Raat! En eet smakelijk! Dinsdag
25 juli vierden bewoners van Hugo-Waard en De
Raatstede het 25-jarig jubileum van Pieter Raat
met een barbecue. Vanwege het onstuimige weer
heerlijk binnen. Het 25-jarig jubileum met elke
maand rond de 25e ‘iets’ leuks! Dit keer lekker
smullen!
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Nieuw interieur voor begane grond De Raatstede  
Een nieuw (foto)behang, een likje verf, fraaie, comfortabele en gezellige meubels… Na bijna
20 jaar is het tijd voor vernieuwing voor het interieur van De Raatstede. De komende
maanden worden activiteitenruimtes De Windsoos en De Overkant, het Atrium, de hal, de
receptie en het Cliënt Service Bureau (CSB) onder handen genomen, opnieuw ingericht en
in het nieuw gestoken. De wanden worden voorzien van fraaie foto-afbeeldingen met een
link naar Heerhugowaard en onze bewoners, er wordt geverfd en geklust. De
werkzaamheden starten 28 september en zullen gefaseerd plaatsvinden.

De Windsoos wordt als eerste onder handen genomen: vanaf 28 september is De Windsoos
twee weken gesloten en wordt voor activiteiten uitgeweken naar andere ruimtes. Vanaf
12 oktober is De Overkant gedurende twee weken aan de buurt, daarna de hal bij de
brievenbussen, vervolgens het Atrium, het CSB en uiteindelijk de hal. Uiteraard doen we
ons uiterste best om overlast zo veel mogelijk te voorkomen, toch kunnen we enige hinder
helaas niet uitsluiten. Eind november zijn de werkzaamheden klaar. Met als resultaat een
fraaie en comfortabele omgeving waar iedereen zich nog meer thuis voelt.

We houden u op de hoogte!

Nazorg voor medewerkers
Stilstaan bij het nu, terugblikken op toen en vooruitkijken naar straks… Het corona-virus
heeft ons allemaal flink op de proef gesteld. Corona is nog steeds niet klaar met ons, zei
premier Rutte onlangs nog. “Mensen kunnen zich onzeker en angstig voelen en dat vraagt
om extra zorg en aandacht. Vandaar dat onze medewerkers onlangs extra ondersteuning
hebben gekregen van GZ-psycholoog Tineke Dijk van zorgpartner Geriant. Tineke heeft een
aantal bijeenkomsten georganiseerd voor onze medewerkers. Het was emotioneel en zeer
nuttig’’, vertelt Ineke Rensen, manager PO&O bij Pieter Raat. Tineke: ,,Extra aandacht en
(na)zorg voor zorgverleners is juist in crisistijd belangrijk. Want als je goed zorgt voor de
medewerkers kunnen zij op hun beurt weer goed zorgen voor hun cliënten.’’

Herdenkingsbijeenkomst bewoners & eerste contactpersonen
Op dit moment onderzoekt een Pieter Raat-werkgroep de mogelijkheden om dit najaar
voor bewoners, familieleden en zorgmedewerkers gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten
te organiseren. Wordt vervolgd!

< Een impressie 
van De Windsoos 
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Plaats voor nieuwe thuiszorgcliënten
,,Heel blij ben ik met de thuiszorg en -ondersteuning, die ik krijg van Pieter Raat. Dankzij de
deskundige en liefdevolle hulp kan ik mijn energie steken in m’n gezin, m’n hondje, m’n
schilderhobby en andere activiteiten. Fijn ook dat er weer ruimte is bij Pieter Raat voor
nieuwe thuiszorgcliënten’’, aldus mevrouw Van der Molen in de Seniorenkrant die op
7 september huis-aan-huis wordt verspreid in Heerhugowaard.

Wij hebben ruimte voor nieuwe cliënten in diverse wijken in Heerhugowaard. Kent u
Heerhugowaarders die thuishulp of -thuisondersteuning kunnen gebruiken of wilt u meer
weten? Onze medewerkers van het Cliënt Service Bureau vertellen graag en vrijblijvend wat
er mogelijk is! Neem gerust contact op met tel. 072 -57 67 276 . Het CSB is maandag tot en
met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.

Verjaardag Mevrouw Vermeulen- Eilers 100 jaar
Hieperdepiep voor mevrouw Vermeulen- Eilers! Op 10 juli is deze kwieke dame, die
bekend staat om haar droge humor en belangstelling voor een ieder maar liefst 100 jaar
geworden! En dat werd gepast gevierd met kinderen, kleinkinderen en enkele bewoners
van De Raatstede. Met gebak, cadeaus en een speech.
Nogmaals van harte mevrouw Vermeulen!
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Schilderij verdwenen
Onlangs is op de eerste verdieping van De Raatstede een
aquarel verdwenen. Op het schilderij is een Fries meer te
zien met een bootje. ,,Het schilderij betekent veel voor mij.
Mijn man heeft het geschilderd”, vertelt mevrouw Mooij. ,,Ik
ben er helemaal kapot van. Elke keer als ik de lege plek zie,
word ik heel verdrietig.’’

Overigens wordt niet uitgegaan van diefstal, maar wordt
gedacht dat iemand niet wist dat het schilderij persoonlijk
eigendom van een cliënt is. Wellicht is het schilderij
meegenomen en ergens anders opgehangen. Heeft u het
schilderij gezien of weet u waar het zich nu bevindt? Fijn als
u dat meldt of het schilderij terugbrengt naar de eerste
etage. Mag uiteraard ook anoniem! Namens mevrouw
Mooij alvast heel hartelijk dank!

8,9 voor gastronomie Hugo-Waard
Het gastronomieteam van Hugo-Waard
heeft het wederom gepresteerd! Met een
afgeronde 9 (8, 98) hebben ze op
19 augustus geweldig gescoord voor de
Veiligvoedsel audit. Manager Adriaan
Dorenbos is trots: ,,Dit laat nogmaals zien
hoe geweldig het team de zaken voor
elkaar heeft en iedere dag een
verantwoorde, veilige en vooral heerlijke
maaltijd bereidt voor onze bewoners. Mijn
complimenten en felicitaties aan iedereen
die hieraan heeft bijgedragen.’’

Nieuwe pedicures

Pieter Raat werkt met een aantal vaste pedicures. Sinds
deze zomer verzorgt Marije Man de reguliere pedicurezorg
en Lotte Damen de medische pedicurezorg in zowel De
Raatstede als bij Hugo-Waard. Beiden hebben ervaring met
het verlenen van pedicurezorg aan ouderen.

Voor het maken van een afspraak kunt u hen bellen, sms’en
of whatsappen.
Marije Man: 06 - 44 13 98 92 (zie foto)
Lotte Damen: 06- 50 62 75 74
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Arboretum-nieuws: wijkactiviteiten voorzichtig opgestart
Het Arboretum aan het Tamarixplantsoen is weer open. Naast welzijnsactiviteiten voor onze
cliënten op maandag tot en met donderdag, wordt ook voor wijkbewoners weer voorzichtig
het een en ander georganiseerd. ,,Zo bieden we elke zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur
een koffieochtend aan voor buurtbewoners. Er is plek voor maximaal 15 mensen en vol is
vol’’, vertelt de enthousiaste welzijnsmedewerker Diane Voorthuijsen.

Creatieve workshops & bewegen
Voorthuijsen en haar collega’s hebben allerlei plannen voor activiteiten dit najaar. ,,Ideeën
genoeg. Bijvoorbeeld voor creatieve workshops. Lekker creatief aan de slag met
bijvoorbeeld dotpainting, keramiek en sjabloneren op hout. En vanaf oktober biedt onze
beweegagoog Simone op donderdagen van 9.45 tot 10.15 uur en van 10.30 tot 11.00 weer
Fit- en vitaal-lessen voor buurtbewoners. We willen veel. Tegelijkertijd zijn we ook
gebonden aan allerlei maatregelen. En we zijn natuurlijk heel voorzichtig. Kleine groepjes
dus, met een maximum aantal deelnemers, zodat we de anderhalve meter afstand kunnen
waarborgen. De activiteiten gaan op inschrijving.’’

Bezoek thuis
Woont u zelfstandig en heeft u behoefte aan een huisbezoekje van een van onze
welzijnsmedewerkers? Bel of mail! 06 – 83 25 14 17 of a.welzijn@dprs.nl

Olalala… IJs!
Wat een feest op 13 augustus!
Tropische temperaturen en toen
was daar 'zomaar' de coolste bus
van Nederland met ijs voor onze
senioren en medewerkers!
Collega Paula vond dat bewoners
van De Raatstede & Hugo-Waard,
onze cliënten bij het Arboretum,
bewoners van de
aanleunwoningen en alle
collega’s een ijsje hadden
verdiend en meldde dat bij Ola.
Heerlijk zo’n ijskoude verrassing!
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Gouden VisjesDagen
Vis & feest! Paling & muziek! Dat waren de
ingrediënten van Gouden Dagen Visjesdag
2020! Op 19 en 20 augustus trakteerden
Gouden Dagen HHW i.s.m. Stichting Nut de
senioren van woonzorgcentra Hugo-Waard,
De Raatstede, bewoners van de
aanleunwoningen en thuiszorg- en
ondersteuningscliënten op een
overheerlijke paling. Vers gerookt door
palingroker Cor Bart. Twee dagen lang gaf
hij op locatie een demonstratie
palingroken. Op De Raatstede werd hij
daarbij spontaan geassisteerd door een
enthousiaste bewoner. De middagen zijn
afgesloten met een gezellig
muziekoptreden van Simone Beerepoot op
accordeon. Een van de Raatstede-
bewoners had zijn eigen mondharmonica
meegenomen en blies een vrolijk deuntje
mee. ,,Geweldig om dit te kunnen doen
voor senioren in Heerhugowaard’’, aldus
voorzitter Frits Weel.

Gouden wensen gezocht!
Een dagje naar een familielid, een bezoek aan het strand, een motorrit, gitaarles of een
mooie bos bloemen… Heeft u een wens? Groot of klein? Laat het Gouden Dagen
Heerhugowaard weten! Gouden Dagen Heerhugowaard bezorgt u graag een moment of dag
met een glimlach! Dat doen we door het organiseren van bijvoorbeeld ijsjes- en visjesdag,
(buiten)concerten en door het vervullen van individuele wensen.

Wenskaarten en wensbomen
Bij de receptie van De Raatstede en bij de memoborden van Hugo-Waard en het Arboretum
vindt u de Gouden Dagen wenskaarten. Op deze kaarten kunt u uw wens kenbaar maken. Als
u de kaart vervolgens ophangt in de Gouden Dagen- wensboom, komt uw wens wellicht
binnenkort uit. Heeft u een wens voor een ander? Dat kan natuurlijk ook! Mailen mag ook:
goudendagen@dprs.nl
Gouden groeten van Frits Weel, Nel Nooter, Antoinette Bronkhorst, Gabriele Kasten en
Cynthia de Wilde
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Buitenconcerten
Regelmatig vinden er verrassingsoptredens plaats bij onze
woonzorgcentra De Raatstede, Hugo-Waard, bij het
Arboretum (Tamarixplantsoen) en bij de Magnolia-
appartementen aan de Hortensialaan. Zo genoten onze
senioren onder meer van op 20 en 30 juli van Joost de
Vries en buurman Henk, op 3 juli van Joy Ride en op 25 juni
van Marcia Bamberg. Deze concerten zijn mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen Heerhugowaard.

Rechts op de foto Marcia Bamberg

Huurlinnen
In de zomervakantie bent u geïnformeerd over het uitstel van de proefopstelling
huurlinnen. De afgelopen weken is manager Wonen Adriaan Dorenbos in gesprek gegaan
met de Pieter Raat-teams over het huurlinnen en de proefopstelling. Heel graag gaan wij
met u als bewoner en eerste contactpersoon in gesprek en informeren u over dit
onderwerp.

Manager Adriaan Dorenbos: ,,Omdat we op dit moment geen bijeenkomsten voor grote
groepen kunnen organiseren, vindt u vanaf volgende week uitgebreide informatie in een
vraag- en antwoord-rubriek op onze website. Daarnaast wil ik een ieder de komende
weken de mogelijkheid bieden om vragen telefonisch en/of via e-mail te stellen. Ik ben
op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag beschikbaar, en probeer uw
vragen binnen 24 uur te beantwoorden. U kunt mij telefonisch bereiken via
072 - 57 67 200 of via de mail a.dorenbos@dprs.nl.’’

Alzheimer Café 

Woensdag 9 september is er voor het eerst in lange tijd weer een Alzheimer Café voor 
iedereen die geïnteresseerd is in en/of met dementie of vergeetachtigheid te maken 
heeft. Dus ook voor familieleden en vrijwilligers. Het thema is communicatie: hoe blijven 
en bleven we in contact? Welke oplossingen heeft u gevonden, welke oplossingen 
kennen wij? Gerie Timmerman, casemanager bij Geriant is gespreksleider, Tine Boeve is 
gastvrouw. 

Het alzheimer café vindt plaats in De Horst, Van 
Eedenplein 5 in Heerhugowaard. Het programma 
duurt van 19.30 - 21.00 uur. Aanmelden is i.v.m. de 
RIVM-maatregelen noodzakelijk. Dit kan bij 
Jeannette Streefland: 
j.streefland-dumee@alzheimervrijwilligers.nl of 
telefonisch  via 06 – 23 22 38 87. De (gratis) 
koffie/thee staan klaar vanaf 19.00 uur.
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Enquête over risico’s & wensen in het geval van nieuwe coronabesmettingen 

Als cliënt en eerste contactpersoon kunt u ons helpen bij onze voorbereiding op een 
eventuele, nieuwe coronabesmettingen en/of een uitbraak. We willen heel graag weten wat 
uw wensen en behoeften zijn en wat u belangrijk vindt.

1. Stel wij krijgen nieuwe besmettingen bij Pieter Raat, wat voor een bezoekersregeling 
wenst u dan?

❑ Geen bezoekers van buiten
❑ Een of twee vaste bezoekers per cliënt in beschermende kleding
❑ Anders, namelijk…

2. Stel wij krijgen nieuwe besmettingen bij Pieter Raat, wilt u dan de restaurants open 
houden?

❑ Ja, de restaurants moeten voor bewoners van De Raatstede, Hugo-Waard en van 
de aanleunwoningen open blijven.

❑ Ja, de restaurants blijven open voor uitsluitende de bewoners. 
❑ Nee, de restaurants moeten voor bewoners van De Raatstede, Hugo-Waard en 

van de aanleunwoningen gesloten worden.  
❑ Anders, namelijk…

3. Stel wij krijgen nieuwe besmettingen bij thuiswonende senioren, wilt u dan de thuiszorg 
onverminderd door laten gaan en de dagactiviteiten open houden?

❑ Ja, de thuiszorg en de dagactiviteiten moeten onverminderd doorgaan.
❑ Nee, de thuiszorg en de dagactiviteiten dienen afgeschaald te worden.
❑ Anders, zoals…

4. Welke andere ideeën en wensen wilt u ons bij de voorbereidingen op een tweede 
Coronagolf meegeven?

Naam: Cliënt / eerste contactpersoon*
Bereikbaar op: 
* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

Enquêteformulieren zijn ook bij de receptie van De Raatstede en in de folder-kasten van
Hugo-Waard en Het Arboretum beschikbaar. U kunt uw ingevulde enquête inleveren bij een
van onze locaties of per post sturen naar DPRS, T.a.v. receptie, Dolomiet 2, 1703 DX
Heerhugowaard. Ook is een digitale variant beschikbaar via Survey Monkey.
(https://nl.surveymonkey.com/r/FDFSLGF). Indien u wilt, kunt u uw naam en
telefoonnummer vermelden op het enquêteformulier. Dan kunnen wij u – indien nodig –
voor nadere toelichting bereiken. Anoniem het formulier invullen, mag natuurlijk ook.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

https://nl.surveymonkey.com/r/FDFSLGF

