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BIJ HET LEVEREN VAN
UITZONDERLIJKE PRESTATIES IS
RUST VAN LEVENSBELANG
Aanleiding
In de huidige situatie wordt het uiterste gevraagd van de zorgprofessionals. Daarom is het van belang
dat het moment om tot rust te komen optimaal benut kan worden. Hiervoor willen wij vanuit de
regio Noordwijk, een gemeente die zich focust op welzijn en herstel, deze gelegenheid creëren.
Vanuit verschillende zorgprofessionals is een behoefte geuit tot een externe gelegenheid om tot rust
te komen. Hieronder een drietal voorbeelden van de vragen die gesteld zijn:
Casus 1: Geen zorgen maken om naasten: kwetsbare (ouderen) thuis of in de nabije omgeving
Thuis heb ik een kwetsbaar iemand zitten, door mijn werk in de zorg wil ik niet het risico lopen om
diegenen te besmetten. Denk hierbij aan een partner of kinderen met astma, COPD, Cardiale
afwijking en/of oudere familieleden die ten behoeve van thuiszorg tijdelijk bij ons woont.
Casus 2: Gezin thuis geeft niet de gelegenheid om tot rust te komen
Door de hoge inspanning die ik lever op werk heb ik behoefte aan rust. Thuis kan ik helaas deze rust
maar moeilijk vinden. Ik ben veel aan het werk, en wanneer ik thuis kom vraagt het gezin
logischerwijs veel aandacht. Ik ben gek op mijn gezin, maar door deze zware dagen heb ik behoefte
aan een plek waar ik echt even kan ontspannen en tot rust kan komen, zodat ik mij daarna weer voor
de volle 100% kan wijden aan het leveren van zorg.
Casus 3: Reistijd draagt bij aan vermoeidheid
Door de huidige landelijke situatie kom ik van ver om een bijdrage te leveren aan de zorg. Dit kost mij
veel reistijd wat negatief bijdraagt aan mijn vermoeidheid. Ik zou het fijn vinden als ik in de regio kan
verblijven zodat ik minder lang hoef te reizen.
Hulp aanbod
Wij stellen de chalets van de Duinpan in Noordwijk voor een periode van twee weken beschikbaar
voor de zorgprofessionals. Zo kunnen zij tot rust komen om zich daarna weer de volle 100% in te
zetten voor de patiënten die het zo hard nodig hebben. Dit is van levensbelang!
Het verblijf is enkel het beschikbaar stellen van de chalets. Dit betekent eigen kook- en leefvoorzieningen. Alle andere gedeelde voorzieningen zoals bijvoorbeeld het zwembad zijn gezien het
landelijke beleid uiteraard gesloten. De chalets zijn van elkaar geïsoleerd en zelfvoorzienend,
waardoor er geen contact tussen personeel, zorgprofessionals of tussen de verschillende gasten is.
Dit om de kans tot besmetting tot een minimum te beperken.
Aantal beschikbare chalets
De Duinpan stelt in samenwerking met De Ronde Tafel Katwijk Noordwijk 10 chalets beschikbaar om
zorgprofessionals de rust aan te bieden die ze in deze tijden zo hard nodig hebben. Wanneer de
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vraag groter blijkt te zijn , hebben we ook contact met KHN om op te kunnen schalen en beschikt De
Duinpan over nog een veelvoud van dit aanbod.
Kosten en vergoeding
Gezien De Duinpan graag een bijdrage levert aan de huidige situatie en de zorgprofessionals stellen
zij voor de minimale prijs chalets ter beschikking. De kosten hiervan zijn 40 euro per nacht. Vanuit De
Ronde Tafel Katwijk/Noordwijk willen wij graag een positief gebaar uiten door de kosten voor twee
weken voor onze rekening te nemen. Dit betekent 10 chalets voor 13 nachten voor de
zorgprofessionals die hun rust hard nodig hebben.
Periode van initiatief
Uiteraard willen we dit initiatief inzetten in de periode wanneer het het hardst nodig is, indien het
nodig is. Hierover gaan we graag in gesprek.
Zorgprofessionals benaderen en laten reageren op dit aanbod
Ik wil jullie via deze weg vragen of jullie gebruik willen maken van dit aanbod. Indien dit het geval is
hoor ik graag met wie ik hierover contact kan opnemen.

Met vriendelijke groet,
Andy Jansen namens de Ronde 115 Tafel Katwijk/Noordwijk en De Duinpan Noordwijk

Contactgegevens: corona@cascader.nl

