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Beste familie, mantelzorgers en medewerkers,  
Zo worden we wereldwijd geconfronteerd met een corona 
COVID-19 pandemie en houdt deze ons nu al bijna twee 
maanden in zijn greep. Op dit moment kunt u uw geliefden 
in Talma Haven en Het Dok niet bezoeken en zijn er allerlei 
alternatieven bedacht om enigszins contact te hebben via 
beeldbellen of raamcontact. 

Nu de cijfers in Nederland afvlakken wordt in de media meer en 
meer de vraag gesteld wanneer de zorginstellingen weer open 
kunnen. Persoonlijk vind ik dat we voor een enorm dilemma staan. 
Onze uitdagingen bespreken we dagelijks met ons coronacrisis-
team. Kiezen we voor de bescherming en gezondheid van onze 
kwetsbare ouderen? Of kiezen we voor de kwaliteit van leven in de 
laatste levensfase van bewoners? De 
overheid wijst begin mei een aantal 
pilotinstellingen aan om te kijken wat 
het effect is als (beperkt) bezoek weer 
mag komen. Dat zal nog niet voor 
Talma Urk gelden. Wij blijven tot 25 
mei gesloten voor bezoek. 

In Talma Het Dok, waar in Flevoland de 
eerste besmettingen waren, hebben 
we op een gedeelte van de derde etage 
een zogenaamde coronacohortgroep 
gemaakt. Positief geteste bewoners 
verhuizen hier naartoe en worden door 
een apart coronateam verzorgd en ver-
pleegd. De medewerkers daar dragen 
beschermende kleding, mondmaskers, 
brillen en handschoenen. De rest van 
Het Dok is ‘schoon’. Daar hebben 
bewoners meer vrijheid en kunnen ze 
naar het restaurant en het terras. Deze 
situatie kan dagelijks wijzigen en uiter-

aard houden we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstandsregel aan. 

Talma Haven heeft tot op heden geen besmette bewoners. Vanaf 
25 april dragen medewerkers als ze in contact komen met bewo-
ners binnen 1,5 meter een mondkapje. Dat is in eerste instantie 
om de bewoners te beschermen. Onze medewerkers kunnen de 
besmetting van buiten meenemen en dat proberen we hiermee te 
voorkomen. Bewoners geven aan dat zij zich veilig voelen, ondanks 
dat zij geen bezoek kunnen ontvangen. Natuurlijk kijken ze uit naar 
het moment dat dit weer voorbij is.  

Talma thuiszorg heeft ook te maken met een aantal besmettin-
gen in de thuissituatie. Deze zijn of verhuisd naar de covid-unit in 
Emmeloord of naar de cohortafdeling in Het Dok. Voor de thuis-

zorgmedewerkers is het ook span-
nend, zij treffen dikwijls nog bezoek 
aan bij de cliënten thuis en dat is niet 
prettig, omdat zij er alles aan doen om 
verspreiding te voorkomen.     

We zijn ons bewust dat er op Urk nog 
steeds inwoners ziek worden en dat 
naleving van de 1,5 meter afstand en 
het vermijden van sociaal contact niet 
altijd makkelijk is. We zien gelukkig ook 
dat veel mensen juist hun best doen 
om alle overheidsmaatregelen na te 
leven. 

Tegen de collega’s in de zorg, familie-
leden en mantelzorgers wil ik zeggen: 
hou vol, we gaan met elkaar de goede 
kant op! 

Wilfred Muller



Voorjaar in huis
Op de huiskamers in Talma Haven zijn kleine kuikentjes te vinden. De bewoners genie-
ten enorm van de aanwezigheid van de kleine kippetjes. De kuikens worden dan ook 
regelmatig geknuffeld. Zo is het niet alleen buiten, maar ook binnen een klein beetje 
voorjaar!

Hond� d jaar, ho� a!

Op raamvisite
Met dank aan Alpha Producties kunnen 
familieleden en vrienden vanaf begin april op 
raamvisite bij de bewoners van Talma Haven 
en Het Dok. Door middel van microfoons en 
luidsprekers is het mogelijk om samen gezellig 
te kletsen. Van deze mogelijkheid is al veel 
gebruik gemaakt. 

Zolang de maatregelen gelden, blijft de instal-
latie staan. Iedereen die op ‘raamvisite’ wil, kan 
een afspraak maken bij de receptie van Talma 
Haven of Het Dok. 

Bingo en 
zingen
Door het coronavirus zijn vele grote 
activiteiten in zowel Talma Haven 
als Het Dok afgelast. Toch probeert 
Talma Urk binnen de muren van beide 
locaties een mooi welzijnsaanbod te 
creëren, zowel individueel als in klein 
groepsverband. 

De welzijnsmedewerkers zijn actief op de 
groepen. Hierdoor kan alles toch relatief 
‘normaal’ verlopen op de huiskamers. 
Daarnaast is in Talma Haven elke woens-
dagmiddag een zanguurtje. Alle bewoners 
zitten 1,5 meter uit elkaar op de vide en 
zingen samen liederen. Elke vrijdagochtend 
is er op ruime afstand bewegen in de hal 
en vide. Hier kunnen de bewoners ook aan 
deelnemen. Daarnaast start Talma Urk 
binnenkort ontmoetingen.online. 

Meer hierover is elders te vinden in de 
nieuwsbrief.

Op de huiskamers in Talma Haven zijn kleine kuikentjes te vinden. De bewoners genie-
ten enorm van de aanwezigheid van de kleine kippetjes. De kuikens worden dan ook 
regelmatig geknuffeld. Zo is het niet alleen buiten, maar ook binnen een klein beetje 

Pieter Gerssen, bewoner van 

Talma Haven, vierde 21 april 

zijn honderdste verjaardag. 

Een gebeurtenis die niet 

onopgemerkt voorbij is gegaan. 

Zijn familie kwam langs op 

‘raamvisite’ en maakte een groot 

spandoek. Ook burgemeester 

Ineke Bakker kwam haar 

felicitaties overbrengen via 

de microfoon. Eerder ontving 

Pieter een persoonlijke brief 

met felicitaties van de koning 

en koningin. Pieter Gerssen is 

met zijn honderd jaar de oudste 

inwoner van Urk.



Ontzettend bedankt! 
Vanaf deze plek wil Talma Urk ook iedereen bedanken die 
op welke manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft gele-
verd in de afgelopen periode. We zijn overladen met goede 
ideeën van mensen die met ons meedachten, waarderingen 
voor het geleverde werk, lekkernijen voor bewoners en 
personeel, brieven, kleurplaten en attenties. Ontzettend 
bedankt!

We zijn trots op alle 
familieleden en vrienden 
van onze cliënten die 
op afstand mee moeten 
leven. Iedereen leeft de 
regels na, ondanks dat 
het soms zo moeilijk is. 
Het helpt ons en onze 
cliënten om door deze 
moeilijke tijd heen 
te komen. Dank-
baar zijn we voor 
alle steunbetuigin-
gen en we weten 
dat we in veel 
gebeden opge-
dragen worden, 
dat geeft ons een 
warm gevoel.
Verder hebben 
we veel bescher-
mingsmiddelen 
gehad van onder-
nemers. Geweldig om te zien 
hoe de (Urker) samenleving 
met ons meedenkt. Ons per-
soneel kreeg daarnaast van de 
BKU tijdens de paasdagen een 
heerlijk ontbijt aangeboden.
Tot slot wil Talma Urk ook een 
dankwoord uitspreken tegen 
haar eigen personeel. Deze tijd 
vergt enorme inzet en fl exi-
biliteit. Het werk is emotioneel zwaar en roosters worden op het 
laatste moment veranderd. Onze medewerkers zetten samen hun 
schouders eronder, dat waarderen we enorm. 

Online bewegen
In samenwerking met MelmanProducties start Talma 
Urk binnenkort met een online ontmoetingsplaform: 
www.ontmoetingen.online. Via het televisiescherm 
of de tablet kunnen bewoners deelnemen aan muzi-
kale en actieve activiteiten.

Het platform zorgt ervoor dat ouderen samen kunnen 
zingen of bewegen. Deelnemers zien elkaar en kunnen dus 
ook met elkaar praten. Onze zorgmedewerkers ondersteu-
nen de bewoners in het meedoen met de programma’s. De 
groepjes deelnemers (online) bestaan uit niet meer dan 
twintig personen. Persoonlijke aandacht staat voorop. 
Naast zinvolle dagbesteding, biedt het platform ook de 
mogelijkheid om te videobellen met familieleden. Ook 
hierbij ondersteunt het zorgpersoneel de bewoners. Het 
programma maakt het mogelijk om met meerdere perso-
nen tegelijk deel te nemen in het gesprek. Benieuwd naar 
de website? Neem gerust een kijkje. Vanaf 4 mei is de site 
online. 

Coronacrisisteam
Binnen Talma Urk is een coronacrisisteam actief. Het team 
vergadert twee keer in de week met elkaar over de stand 
van zaken en zorgt ervoor dat alle collega’s op de hoogte 
zijn van de laatste beslissingen. 

Het team bestaat uit: 
•  Judith Vos (physician assistant)
•  Dicky Roth (wijkverpleegkundige)
•  Debora Mars (beleidsmedewerker)
•  Anita Oost (offi  cemanager)
•  Wilfred Muller (directeur)

Daarnaast wordt het team geadviseerd door Willie ten Napel 
(cliëntadviseur), Joke Post (Teamleider Het Dok), Bas van 
Bezooijen (Teamleider Talma Haven) en Tineke Fruijtier 
(wijkverpleegkundige).

Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
spikker@talma-urk.nl met als onderwerp: digitale nieuwsbrief ontvangen. 

Vermeld in deze e-mail uw naam, contactgegevens en e-mailadres. 

cliënten om door deze 


