
 

 

 
 
 

Aan alle bewoners van Groot Hoogwaak,  
hun familie en mantelzorgers 
Tevens aan alle vrijwilligers en collega’s  

 

 
 
 

Noordwijk, 10 april 2020 

 

Betreft: update in kader coronavirus 

Ref.nr.: 20.020-DIR 

 

 

Beste heer, mevrouw, vrijwilliger en collega,  

 
In Nederland gelden nog steeds de maatregelen om verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Deze gelden in ieder geval tot en met 28 april 2020. 
Deze maatregelen raken u en uw naasten hard. Alle medewerkers van Groot Hoogwaak zijn zich 
daar doorlopend van bewust. Wij doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van leven zo hoog 
mogelijk te houden, door het aanbieden van allerlei activiteiten, lekker eten en vooral sociale 
interactie. Ook bellen met mensen buiten Groot Hoogwaak is een vaste activiteit geworden.  
En laten we nogmaals stilstaan bij alle hulp en fijne aandacht die we uit Noordwijk en de regio 
mogen ontvangen; dit is hartverwarmend! 

 
Hoe gaat het nu binnen Groot Hoogwaak? 

Binnen is het eigenlijk heel gezellig. Iedereen inclusief onze bewoners zetten zich enorm in om de 
moed erin te houden en de sfeer zo prettig mogelijk te houden. De woonpleinen bewijzen hun dienst 
nog veel meer dan we ooit hadden bedoeld want elkaars gezelschap wordt nu nog meer op prijs 
gesteld. Wel hebben we nog meer woonruimte gecreëerd zodat ook onze bewoners zoveel mogelijk 
1,5 meter afstand van elkaar houden. Het coronavirus is op het moment dat ik dit schrijf nog niet 
bewezen aanwezig. Er zijn een aantal verdenkingen geweest maar deze bewoners zijn getest en de 
uitslag was negatief, dus corona-vrij. Hoewel we weten dat het zeer moeilijk is om het virus buiten te 
houden, putten we allemaal kracht en motivatie uit het gezond houden van onze bewoners, cliënten 
en medewerkers. We putten ook kracht uit alle fijne wensen en berichten die ons namens en door u 
bereiken. We zijn hier heel dankbaar voor en voelen dat we het met zijn allen doen. 

 
Hoe gaat het medisch bij Groot Hoogwaak? 

Groot Hoogwaak volgt exact de landelijke maatregelen van het RIVM. Daarnaast werken wij heel 
nauw samen met de huisartsen en onze specialist ouderengeneeskunde. Zij overleggen en instrueren 
de medewerkers indien nodig. Wij werken op alle niveaus samen met de andere 
VVT-organisaties in de regio en de ziekenhuizen, de veiligheidsregio en de GGD. 

Onze specialist ouderengeneeskunde werkt ook bij TOPAZ, zodat we hebben afgesproken dezelfde 
protocollen te hanteren. Alle nieuwe wet- en regelgeving of medische inzichten worden door ons 
onmiddellijk omgezet in beleid en werkinstructies. 

  

 



 

 

 

 

 

 

Hoe is het met de medewerkers van Groot Hoogwaak? 

De medewerkers van Groot Hoogwaak zijn net mensen, maar dan hele dappere en hardwerkenden. 
Zo is het dus vooral ook nu! Maar zoals u weet is niet iedereen hetzelfde en niets menselijks is ons 
vreemd. Ook bij ons zijn er dus soms mensen die het moeilijk vinden of bang zijn voor wat er 
allemaal op ons afkomt. Ook zijn er collega’s die volledig onverschrokken bezig zijn hun taak te 
vervullen ten bate van onze bewoners en cliënten en uiteraard zijn de meesten van ons een soort 
mix van dat alles. Het is dus ook aan ons om elkaar door dik en dun te steunen, bij te staan, een 
luisterend oor te bieden of juist moed in te spreken. En dat is ook wat we met zijn allen doen. Het 
management van Groot Hoogwaak is zeven dagen in de week aanwezig en 24 uur per dag bereikbaar 
voor advies en steun, en we zoeken elkaar op en verassen elkaar met kleine berichten en cadeautjes. 
Tevens houden we elkaar scherp en professioneel in datgene wat u van ons mag verwachten:  
‘Groot Hoogwaak een veilige fijne plek om te wonen en een veilige fijne plek om te werken’.  
Ik realiseer me dat we het woord ‘veilig’ sinds kort en vooral tijdelijk hebben toegevoegd. 

 
Meer informatie 

Heeft u vragen met betrekking tot uw naaste of wilt u meer weten over Groot Hoogwaak?  
Dan kunt u deze stellen aan een van de medewerkers.  
Via het nieuws op de website www.groothoogwaak.nl houden we u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen bij Groot Hoogwaak en als u aangeeft pushberichten te willen ontvangen, dan 
krijgt u binnenkort al ons nieuws onmiddellijk. De meest actuele informatie over het coronavirus 
vindt u op de website van RIVM (www.rivm.nl). 

 
Tot slot: zorg goed voor elkaar! 
Als ik de gezichten zie van onze bewoners op het moment dat zij bloemen of een kaartje krijgen en 
schijnbaar terloops zeggen; “Ja, komt van mijn zoon, dochter, kleinkind enz.’. Dan weet ik dat 
ondanks dat u nu op fysieke afstand bent, uw aanwezigheid en energie van onschatbare waarde is. 
Dit is een enorme beproeving voor iedereen in Nederland, maar speciaal ook voor u en uw naaste! 
Wij zijn heel blij met de manier waarop we nu samen optrekken en vragen u vooral, om net als onze 
collega’s, dit vol te houden. Helpt u ons vooral door uw aandacht maar ook door binnen te blijven en 
afstand te houden. Het ‘gewone leven’ zal nog lang op zich laten wachten ben ik bang, maar zo 
‘gewoon mogelijk’ zou al heel mooi zijn.  
 
Namens iedereen van Groot Hoogwaak wens ik u de fijnst mogelijke paasdagen toe. U kunt erop  
rekenen dat wij er alles aan doen om dit ook voor en met uw naaste zo te vieren. 
 
Blijf veilig, blijf gezond! 
 
Hartelijke groet namens ons allemaal,  
 
 
 
Henny Roos  
Directeur-bestuurder Groot Hoogwaak  
 

Hoop  
 

Morgen is een dag 
dichterbij een glimlach 
dichterbij samen eten 

dichterbij het nu vergeten 
dichterbij een kus op je hoofd 

dichterbij de knuffel die ik je heb beloofd 
 

Morgen nog afstand tussen jou en mij  
maar morgen brengt ons ook dichterbij 

 
 

http://www.rivm.nl/

