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Corona-informatie 

 
10 november 2020 

Nieuwsbrief voor  

cliënten van  

Ondersteuning Thuis 

 

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 

De stijging van het aantal corona-besmettingen vlakt af. Niet 

alleen in Nederland, ook bij Laverhof. We zijn voorzichtig op  

de goede weg, maar de cijfers moeten sneller dalen. Alleen  

dan kan iedereen in ons land de zorg blijven krijgen die nodig 

is en wordt overbelasting van zorgmedewerkers voorkomen. 

De aangescherpte maatregelen die het kabinet op 3 november 

aankondigde, zijn dan ook een noodzakelijke stap. In deze 

nieuwsbrief praten we u bij over de gang van zaken bij Laver-

hof en over maatregelen die voor u van belang zijn. 

Besmettingen bij Laverhof 

Op dit moment zijn 5 cliënten van Ondersteuning Thuis besmet met 

het coronavirus, 19 cliënten zijn helaas overleden en 67 hersteld.  

Op de verschillende locaties van Laverhof zijn in totaal 18 bewo-

ners besmet, 11 bewoners gestorven en 11 bewoners zijn weer 

opgeknapt. We hopen van harte dat de besmettingscijfers blijven 

dalen. U kunt de actuele informatie vinden op onze website 

Welke nieuwe maatregelen gelden er? 

De tijdelijke verzwaring van de maatregelen heeft vooral betrekking 

op het beperken van het aantal contacten. Er wordt ingegrepen op 

plaatsen waar kans op besmetting het grootst is. Daarom wordt 

iedereen in Nederland verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven en 

maximaal 2 personen per dag te ontvangen.  

We vragen iedereen om deze maatregelen goed na te leven. Dat 

geldt voor onze bewoners, medewerkers en ook voor cliënten van 

Ondersteuning Thuis; voor u. Zorg goed voor u zelf, beperk 

(tijdelijk) het aantal contacten en houd altijd 1,5 meter afstand, ook 

van onze medewerkers. Zo wordt de kans op besmetting met het 

corona-virus voor iedereen kleiner. 

 

Onze medewerkers doen er alles aan om veilig te werken en te 

voorkomen dat u en/of zijzelf besmet raken. Daarom dragen zij altijd 

een mondkapje. Als zij langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter 

afstand van cliënten werken, dragen zij nu ook preventief 

handschoenen.  

 

Geen bezoek tijdens thuiszorg 

Wij willen u, voor ieders veiligheid, dringend vragen om tijdens de 

thuiszorg geen bezoek in huis te hebben. Huisgenoten vallen hier 

natuurlijk niet onder. Bezoek maakt de kans op besmetting, ook van 

onze medewerkers, onnodig groot. 
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Dus komt een medewerker langs van Ondersteuning Thuis? 

Vraag uw bezoek dan (tijdig) te vertrekken en op een ander 

moment terug te komen. Onze medewerkers kunnen anders 

niet bij u naar binnen gaan om u te helpen. Veilige zorg tijdens 

corona; dat doen we samen! 

 

Corona-magazine 

Binnenkort komt een speciaal magazine uit, dat Laverhof heeft 

gemaakt naar aanleiding van de eerste coronagolf dit voorjaar.  

In het blad staan indringende verhalen opgetekend, recht uit  

het hart van mensen die direct hierbij betrokken waren. Dit 

magazine ontvangt u over enkele weken in de bus. 

 

Op de hoogte blijven 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 

Laverhof. Dit doen we o.a. door middel van deze nieuwsbrief. 

Op onze website kunt u terecht voor de actuele informatie. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kunt u terecht bij de teammanager. 


