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Deze nieuwsbrief is een externe 

uitgave van Laverhof en zal 

regelmatig verschijnen zolang er 

speciale maatregelen van kracht 

zijn door het coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de coronamaat- 

regelen die Laverhof op dit moment inzet. Maatregelen die nodig 

zijn om nieuwe besmettingen bij cliënten van ondersteuning 

thuis, bewoners op onze locaties en medewerkers te voorkomen. 

En tegelijkertijd willen we graag dat iedereen het gewone leven 

weer zoveel als mogelijk door laat gaan. Dat is zoeken naar een 

nieuwe balans, voor iedereen.  

 

Wat doet Laverhof? 

We doen er alles aan om te voorkomen dat u en onze medewerkers 

ziek worden. Wij vragen onze medewerkers met klem de corona-

maatregelen na te leven, zowel op het werk als privé. Bij lichte 

klachten krijgen medewerkers de opdracht thuis te blijven en zich te 

laten testen op corona. Ook leiden we onze medewerkers op om 

symptomen van een besmetting snel te kunnen signaleren en maat-

regelen te treffen.   

 

Het naleven van de hygiëneregels is en blijft erg belangrijk. Onze 

medewerkers wassen hun handen vaak en goed. Ook geven zij nog 

steeds geen handen aan u, uw familie en anderen.  

 

Als er zorg moet worden gegeven binnen een afstand van 1,5 meter 

dragen onze zorgmedewerkers een mondkapje en maken zij vaak 

gebruik van handschoenen. Als het nodig mocht zijn, dragen zij ook 

andere beschermende kleding zoals een schort en/of spatbril. 

 

Ook onze huishoudelijk medewerkers houden 1,5 meter afstand van 

cliënten en andere huisgenoten. Mocht er bij uitzondering geen 1,5 

meter afstand gehouden kunnen worden, dan dragen de huishoudelijk 

medewerkers ook een mondkapje. 

 

Wat vragen we aan u? 

Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we corona buiten de deur 

houden. We vragen u dan ook enkele maatregelen na te leven.  

 

Heeft u (verkoudheids)klachten? Laat dit dan tijdig aan ons weten via 

telefoonnummer 0413 29 81 80 (Heeswijk) of 073 544 32 64 

(Schijndel). Op dit nummer zijn wij iedere dag, 24 uur, (ook in het 

weekend), bereikbaar. Laat u vervolgens ook testen. Vraag bezoek 

met gezondheidsklachten even niet bij u langs te komen. Dit geldt ook 

voor bezoek dat terugkomt uit een land met code oranje of rood.  

 

Daarnaast is het noodzakelijk dat u en uw huisgenoten op zoveel 

mogelijk afstand blijven van onze medewerkers. Zo wordt de kans op 

besmetting voor iedereen kleiner. 
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Wat doen we bij besmetting? 

Alle cliënten die besmet zijn met het coronavirus plaatsen wij op een 
zogenaamde ‘beschermde route’. Dit betekent dat we deze cliënten 
als laatste bezoeken tijdens onze gebruikelijke route. Dit doen we om 
andere cliënten te beschermen tegen verdere verspreiding van het 
virus. Onze medewerkers dragen bij alle besmette cliënten bescher-
mende kleding zoals een schort, bril, handschoenen en een 
mondkapje. 

Wat gebeurt er bij uitval van medewerkers? 
We doen er alles aan om onze medewerkers zo gezond mogelijk te 

houden. Lukt dit onverhoopt toch niet en zijn veel medewerkers 

gelijktijdig ziek? Dan zijn we genoodzaakt om de routes van onze 

medewerkers aan te passen. Er wordt dan gekeken wat de meest 

noodzakelijke zorg is. Dit betekent dat sommige cliënten minder zorg 

krijgen dan gebruikelijk of dat de zorg anders wordt georganiseerd.  

Het kan ook voorkomen dat huishoudelijke zorg tijdelijk niet kan 

plaatsvinden. Als dat zo is, wordt daar met u over gesproken. Wij 

nemen dan contact met u op. 

We vragen uw begrip en medewerking hiervoor als deze 

aanpassingen tijdelijk nodig zijn. 

Hoe gaat het op dit moment op de locaties van Laverhof? 

Op dit moment zijn alle huizen open en zijn er geen bewoners van 

Laverhof besmet. We zijn blij dat er steeds meer levendigheid is op de 

locaties. Bewoners genieten van het bezoek, van de activiteiten die op 

kleine schaal weer zijn opgestart en de vrijwilligers die (vooralsnog) 1 

op 1 bij bewoners langs gaan.  

 

Een aantal maatregelen is nog wel van kracht. Zo vragen we bezoe-

kers aan onze locaties niet langs te komen als zij (verkoudheids)- 

klachten hebben of uit een land terugkomen met code oranje of rood. 

De handen moeten bij binnenkomst gewassen worden en op de 

locaties geldt dat iedereen overal 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 

Lukt dat niet? Dan zijn mondkapjes bij de recepties verkrijgbaar. En 

we vragen iedereen contact met andere bezoekers en bewoners te 

vermijden en via de kortste route naar de kamer van een familielid te 

lopen. De huiskamers zijn nog gesloten voor familie en ander bezoek. 

De verenigingen zijn ook nog niet gestart.  

Op de hoogte blijven 

We houden u de komende periode op de hoogte van de ontwikke-

lingen bij Laverhof. Dit doen we door middel van deze nieuwsbrief met 

corona-informatie die u eens per twee maanden ontvangt. Mocht er 

aanleiding toe zijn, dan zullen we u eerder informeren. Op onze 

website kunt u terecht voor meer informatie en het laatste nieuws. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen over deze nieuwsbrief kunt u terecht bij uw 

teammanager.  

 


