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Corona Update 

Hierbij ontvangt u, revalidanten en familie, de 

nieuwe corona update, editie 20 mei 2020 

inzake het coronavirus.  

 

Zoals u weet volgen wij nauwlettend alle 

ontwikkelingen rondom het coronavirus en 

volgen wij de richtlijnen van het RIVM. 

Mochten er zich wijzigingen voordoen dan 

informeren wij u hierover. 

 

Wij informeren u persoonlijk over de 

gezondheidssituatie van uw naaste. Ook 

wanneer er sprake is van corona gerelateerde 

ontwikkelingen op de afdeling, waar uw naaste 

verblijft, informeren wij u hierover.  

Wij zullen dit doen binnen de regels van de 

privacy wetgeving. 

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de 

ontwikkelingen.  

 

Hartelijke groet, 

Hanneke van Hooijdonk, directeur Transmitt 

 

Quarantaine  
  
Inmiddels zijn allebei de afdelingen uit 

quarantaine. De eerder positief geteste 

cliënten waren net ontslagen uit het 

ziekenhuis. Om uw naaste te beschermen 

plaatsen wij cliënten die opgenomen zijn 

geweest in het ziekenhuis zeven dagen in 

quarantaine. Dit betekent dat het personeel de 

cliënt verzorgd en behandeld met een 

mondkapje op en handschoenen aan. Ook 

blijft de cliënt de eerste zeven dagen op zijn 

kamer. Hiermee hopen we te voorkomen dat 

de afdeling(en) opnieuw in quarantaine 

moet(en).  

 

Bezoek  
 

In de persconferentie van 19 mei j.l. is 

aangegeven dat de bezoekregeling in de 

verpleeghuizen verder wordt versoepelt.  

Transmitt revalidatie is zich aan het 

voorbereiden op de versoepeling, wij zijn 

hierin afhankelijk van de richtlijnen van onze 

branchevereniging Actiz en de besluitvorming 

van de veiligheidsregio Rotterdam. 

Doordat we nog 4 weken in ons oude pand 

zitten maakt dit het complexer, we zullen u zo 

spoedig mogelijk informeren per welke datum 

en onder welke regels wij bezoek kunnen gaan 

toestaan. 
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Alternatieven voor bezoek  

Inmiddels wordt er regelmatig via de iPad met 

beeld gebeld en gebabbeld via de babbelbox. 

Helaas bevindt de babbelbox zich vlakbij de lift 

in aanbouw. Hierdoor kunnen we niet 

voorkomen dat er af en toe geluidsoverlast in 

de box is. Afspraken in de babbelbox worden 

vanuit Transmitt gemaakt.  

 

De revalidanten ontvangen regelmatig vanuit 

ons netwerk een mooi bloemetje, plantje of 

tekening.  

Wij zien ook dat zij veel persoonlijke 

wenskaarten, tekeningen, tijdschriften, 

levensmiddelen of andere geschenken 

ontvangen, dit wordt erg gewaardeerd,  

Evenals wanneer er even gezwaaid wordt door 

de ramen! 

 

Dit kan verstuurd worden aan 

 

Naam revalidant 

Afdeling/kamernummer 

Transmitt Revalidatie 

Van Beethovenlaan 60 

3055JD Rotterdam 

 
Wasgoed 
 

Als u schoon wasgoed wilt brengen of vuil 

wasgoed wilt ophalen kan dit op dinsdag en 

vrijdag tussen 16.00-17.00 bij de voordeur 

van het Strauss gebouw.  

Graag de was in een zak met naam erop 

aanleveren.  

 

Naast de was kunt u deze momenten ook 

zoveel mogelijk benutten om andere dingen 

als presentjes langs te brengen voor uw 

naaste.  

 

 

Telefonie 
 

We begrijpen dat u veel vragen heeft aan de 

verpleging en deze telefonisch wilt stellen. 

Echter is de verpleging ook druk bezig met het 

verzorgen van uw naaste.  

 

De verpleegkundigen bellen u als er 

veranderingen in de zorg van uw naaste.  

 

 

Verbouwing en verhuizing 
 

Gelukkig gaat de verbouwing nog steeds 

voorspoedig en volgens planning.  

Dat betekent dat wij op vrijdag 19 juni mogen 

verhuizen naar het gerenoveerde bouwdeel.  

Wij zijn druk bezig met de voorbereiding op de 

verhuizing. Vanwege het coronavirus doen wij 

dit ook in overleg met de GGD en de 

infectiepreventiecommissie. Mocht uw naaste 

op 19 juni nog bij ons verblijven zorgen wij 

voor de overgang naar de nieuwe kamer. Dit 

zullen een- en tweepersoonskamers zijn met 

een eigen badkamer. De toewijzing voor de 

kamers doen wij.  

Na de verhuizing zal de sloop en heropbouw 

beginnen van het Strauss-gebouw, waar 

Transmitt nu verblijft.  
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Om een kleine impressie te geven van de 

gerenoveerde kamers hieronder wat foto’s van 

de kamer in aanbouw.  

 

 
 

 


