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voor mantelzorgers in verband met Corona 

 

Geachte eerste contactpersoon, 

 

 
De uitbraak van het corona-virus vraagt veel van ons allemaal. Voor u betekent het dat u uw naaste 

niet kunt bezoeken. Wij realiseren ons dat dit heel moeilijk voor u moet zijn.  

 

Voor onze medewerkers in de zorg betekent het een toename en verzwaring van zorgvragen. In 

onze zorghuizen verblijven meer cliënten dan normaal. Wij hebben extra bedden beschikbaar 

gesteld om aan de toegenomen zorgvraag te voldoen. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met een 

krap personeelsbestand, zorgen ervoor dat wij keuzes moeten maken. Wij willen en moeten alle 

beschikbare tijd zoveel als mogelijk kunnen besteden aan goede zorg voor uw naasten, onze 

bewoners.  

 

Telefonische hulplijn 
In onze zorghuizen merken wij dat het de zorgverleners niet meer altijd lukt om alle telefoontjes die 

daar binnenkomen zelf te beantwoorden. In een tijd dat u uw naaste niet kunt bezoeken, u zich 

mogelijk zorgen maakt over hem of haar en ook over uzelf, maakt dit het extra zwaar voor u.  Naast 

het contact met uw naaste, mist u mogelijk ook het gebruikelijke contact met de medewerkers van 

de zorglocatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft om hierover met iemand te 

spreken. Lelie zorggroep heeft daarom met ingang van maandag 30 maart a.s. één centrale 

telefonische hulplijn opgezet waar u met deze vragen naar toe kunt bellen. Bel voor algemene 

vragen en een luisterend oor naar onze hulplijn. Voor informatie over uw naaste neemt u contact 

op met uw EVV’er of gebruikt u de middelen voor beeldbellen die onze welzijnswerkers inmiddels 

op alle locaties hebben gestart. 

Telefonische Hulplijn Lelie zorggroep 010 – 42 89 518  

(maandag – vrijdag van 09:00 – 17:00 uur) 

Bij onze hulplijn zitten medewerkers van Lelie zorggroep klaar om naar u te luisteren. Zij beschikken 

niet over informatie rondom de persoonlijke situatie van uw naaste. Wel kunt u bij hen terecht 

voor meer algemene vragen  en een luisterend oor. Zij willen samen met u meedenken over de 

vragen of problemen die u in verband met deze situatie ervaart.  
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Andere belangrijke telefoonnummers 

Voor algemene vragen over het Corona virus verwijzen wij u naar de volgende telefoonnummers:   

 De algemene informatielijn van het RIVM, telefoonnummer 0800-1351,  

dagelijks bereikbaar van 8 tot 22 uur. 

 Rode Kruis Hulplijn, telefoonnummer 070-4455 888,   

van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9 en 21 uur en op zaterdag tussen 10 en 16 uur. 

 Gemeente Rotterdam, telefoonnummer 14 010,  

van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9 en 17 uur, zaterdag en zondag van 9 tot 17 

uur. 

 GGD Rotterdam, Informatielijn coronavirus 010-4438031 

 Voor zover wij kunnen nagaan, zijn er in de andere gemeenten waar wij locaties hebben 

geen speciale  telefoonnummers geopend. Wel kunt u met uw vragen terecht bij de lokale 

GGD. 

We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer en actuele informatie 

over onze maatregelen met betrekking tot het coronavirus verwijzen we u naar 

www.leliezorggroep.nl/coronavragen.  

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, mail dan naar coronavragen@leliezorggroep.nl.  

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke ingrijpende tijd. 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Namens de commissie monitoring en preventie coronavirus,  
 

 
 
Hendrik Jan van den Berg  
Raad van Bestuur 
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