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De Cliëntenraad Rhijndael komt ongeveer éénmaal per 8 weken bijeen. Tijdens deze 

bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken die betrekking hebben op de zorg 

die wordt geleverd aan cliënten in Rhijndael en de cliënten die thuiszorg ontvangen   

 

 

 

Het coronavirus roept bij veel mensen vragen 

op. WIJdezorg volgt de adviezen van het RIVM 

en GGD. Dat betekent dat er al bijna 3 weken 

een aantal maatregelen van kracht zijn. 

Bewoners mogen de locatie niet verlaten, dit ter 

bescherming van de andere bewoners. 

Vrijwilligers mogen niet meer in Rhijndael 

komen. Het bezoek aan de bewoners is vanaf 20 

maart niet meer toegestaan. De dagbesteding is 

er niet meer. In Rhijndael wonen mensen met  

een kwetsbare gezondheid. Daarom de 

noodzaak maatregelen te treffen om te 

voorkomen dat het virus zich onder bewoners en 

medewerkers verspreidt. Ook voor de thuiszorg 

cliënten zijn er maatregelen ter voorkoming van 

corona. Wel blijven de thuiszorg medewerkers 

op locatie zorg verlenen! De Cliëntenraad 

Rhijndael wordt doorlopend op de hoogte 

gehouden door WIJdezorg van alle maatregelen 

die noodzakelijk zijn.  

 

 

 

 

 

Corona maatregelen treffen 
 ook cliënten Rhijndael 

Ondersteuner”  

Tot zo ver de nieuwsbrief. Zodra er weer nieuws te melden valt hoort u van ons. Op de website en 

op de webpagina’s van de WIJdezorg locaties: www.wijdezorg.com vindt u meer informatie over 

Rhijndael en de Cliëntenraad Rhijndael. 

 

 

De bewoners Rhijndael en de familie waarderen 

de fantastische zorg in deze bijzondere tijd! 

Daarnaast alle creatieve ideeën in deze corona 

tijd! Daarom ontvangen alle zorgmedewerkers 

van Rhijndael voor Pasen als dank hiervoor een 

attentie van de bewoners Rhijndael en ontvangers 

Thuiszorg. Namens hen heeft de Cliëntenraad 

Rhijndael geregeld dat alle 156 medewerkers van 

Rhijndael worden verblijd met een heerlijk 

Paasbrood voorzien van onderstaand kaartje met 

woorden van waardering! 

 Waardering medewerkers Rhijndael 
Nieuwe wet Medezeggenschap 
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Het gemis van de familie en vrienden is groot, 

ontzettend groot. Verdriet, angst, heimwee.. 

medewerkers Rhijndael hebben er dagelijks mee 

te maken. Maar wat is het tegelijk ook mooi om 

te zien dat er zoveel (onbekende) mensen voor 

prachtige lichtpuntjes zorgen. Een bloemetje, 

een orchidee, ontelbare kaarten en tekeningen, 

lieve en bemoedigende woorden, optredens op 

het terras voor het restaurant, mensen die 

zwaaiend langs komen, verrassingsmandjes met 

advocaat en kersenbonbons. Het is ongelooflijk 

de aandacht voor de bewoners van Rhijndael 

van familie, mensen en ook kinderen uit het dorp. 

Als Cliëntenraad waarderen we het enorm wat er 

allemaal gebeurd in deze bijzondere tijd!  

 

 

 

Hoe gaat het nu met de bewoners?   
 

 
 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten 

van  Rhijndael  en  heeft belangstelling voor uw 

(positieve of negatieve) ervaringen van uw verblijf of 

dat van uw familielid. De Cliëntenraad is er voor 

iedereen die zorg ontvangt zowel in als vanuit 

Rhijndael. Dit betekent dat ook de mensen die thuis 

zorg ontvangen niet uit het oog mogen worden 

verloren. Mocht u als cliënt of familie/mantelzorger, 

vragen of opmerkingen hebben dan horen wij die 

graag! U kunt altijd met ons in contact komen door 

een mail te sturen naar: crrhijndael@gmail.com  of 

tel. 071-3414727 

 
Informatie en contact 
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