Bericht vanuit de gezamenlijke cliëntenraad d.d. 24 maart 2020:

Voor alle bewoners, familie en naasten,
De overheidsmaatregelen met als doel het coronavirus ook buiten de muren van PBG te
houden zijn sinds donderdag 19 maart jl. zo verscherpt dat ook naasten van bewoners onder
het bezoekverbod vallen. Dat valt ons als bewoners, familie, ook vaak in de functie van
mantelzorger, heel zwaar. Er is veel verdriet en onrust en ook wel begrip, maar het warme
hart met alle emoties overheerst nog zo kort na deze maatregel en dat is ook heel
begrijpelijk. We willen er graag zijn voor onze naasten, vaak als de enige band met thuis en
vroeger. Dat is abrupt gestopt. En dat is even heel hard slikken, maar niemand heeft hierom
gevraagd en niemand heeft er schuld aan. Het virus maakt geen onderscheid en heeft geen
geweten. Wij mensen wel en moeten nu zo goed en zo kwaad als dat kan onze rol bepalen.
Vanuit de zorg-eenheid die wij als bruggenbouwers tussen zorgteam en bewoner zijn,
moeten wij in het belang van de veiligheid van bewoners en medewerkers ons opnieuw
bezinnen over onze mogelijkheden op de korte termijn; waar beeldbellen mogelijk is,
mogelijk met wat hulp, is dat voor velen geen begaanbare weg. De bewoners, maar ook de
zorgverleners moeten onze hand- en spandiensten en veelal rustgevende aanwezigheid ook
missen wat het verzorgd worden én het geven van zorg niet lichter maakt.
Als zij nu ook voor ons moeten gaan “zorgen”, door bijvoorbeeld te helpen met beeldbellen
of vele telefoontjes van familie, dan vraag ik mij af of we deze activiteiten niet kunnen
overnemen op een of andere creatieve manier door bijvoorbeeld cirkels van mantelzorgers
vanuit woongroepen op te zetten. Het is maar een idee.
Voor nu vraag ik u uw ideeën met ons te delen en hoop ik dat we elkaar ook onderling als
mantelzorgers ondersteunen. Er zijn mensen die u kunt bellen voor uw verhaal, mogelijk zijn
er meer mensen die een luisterend oor willen bieden en hun telefoonnummer beschikbaar
willen stellen. Dat is een oproep aan ons allemaal. Om de zorg zoveel mogelijk ruimte te
geven voor de zorg en voor het welzijn van de bewoners en onszelf doen wij een oproep om
ook naar elkaar om te kijken. Niet met grote acties maar met de opvang van klein en groot
leed binnen PBG. Waar mogelijk kijken we of we als gezamenlijke cliëntenraad u kunnen
helpen om onderling contact te faciliteren.
Ik wens u, mede namens de gehele gezamenlijke cliëntenraad, en uw naasten veel sterkte,
Mieke Peels-Nooter
Voorzitter gezamenlijke cliëntenraad
St. Pieters en Bloklands Gasthuis

