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Corona-informatie 

 
 25 januari 2021   

Nieuwsbrief voor  

cliënten van  

ondersteuning thuis 

 

Deze nieuwsbrief is een externe 

uitgave van Laverhof en zal re-

gelmatig verschijnen zolang er 

speciale maatregelen van kracht 

zijn door het coronavirus. 

 

 

 

 

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden ontleend 

Afgelopen woensdag was er weer een landelijke persconfe-
rentie over corona. Premier Rutte gaf aan dat het kabinet zich 
grote zorgen maakt om de Britse variant van het virus. Deze 
variant is nog besmettelijker dan het virus dat we al kennen. 
Daarom heeft het kabinet besloten dat er extra landelijke 
maatregelen nodig zijn om deze nieuwe variant van het virus 
onder controle te houden. Laverhof volgt deze maatregelen op 
en vraagt cliënten die zorg of ondersteuning aan huis ontvan-
gen dit ook te doen, net als de bewoners (en hun bezoek) op 
de locaties. Als we de Britse coronavariant buiten de deur 
houden, dan vraagt dat extra inzet van ons allemaal. 
 
Nieuwe maatregelen 
Sinds woensdag 20 januari gelden aangescherpte maatregelen 
voor iedereen in Nederland. Twee van deze maatregelen lichten 
we specifiek toe omdat deze maatregelen een raakvlak hebben 
met onze zorg: 
 
* Iedereen mag in zijn of haar huis per dag maximaal 1 per-
soon van 13 jaar of ouder ontvangen. 
- 1 keer per dag bezoek ontvangen mag, of maximaal 1 keer op 
bezoek gaan.  Een medewerker van ondersteuning thuis die bij u 
langs komt telt hierin niet mee. 
 
- Deze bezoekmaatregel van maximaal 1 persoon geldt ook als u 
op bezoek gaat bij een bewoner op een locatie van Laverhof. 
 
* Houdt u aan de avondklok die in Nederland geldt. 
- Onze zorg aan huis gaat tijdens de avondklok gewoon door. Me-
dewerkers komen ’s avonds volgens afspraak langs. Zij krijgen een 
verklaring mee van Laverhof dat zij tijdens de avondklok op straat 
mogen zijn om cliënten te bezoeken.  
 
- Zorg ervoor dat als u tegen de avond weggaat op tijd weer thuis 
bent. Komt u op bezoek bij een bewoner op een van onze loca-
ties? Wij vertrouwen erop dat bezoek zelf in de gaten houdt dat zij 
tijdig vertrekken. Onze locaties gaan niet eerder op slot. 
 
- Op de website van de rijksoverheid zijn de regels te vinden die bij 
deze avondklok horen. 
 
- Krijgt u mantelzorg die niet uitgesteld kan worden in de avond-
uren van familie of vrienden? Mantelzorgers kunnen hiervoor een 
‘verklaring noodzakelijke mantelzorg’ aanvragen via MantelzorgNL. 
Meer informatie vindt u op hun website of u kunt bellen op werkda-
gen tussen 9 en 17 uur via telefoonnummer 030 760 60 55. 
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Overige maatregelen 
We vragen iedereen de corona-maatregelen die al langer gel-

den in Nederland secuur op te blijven volgen om verspreiding 

van de zeer besmettelijke Britse coronavariant tegen te gaan: 

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

- Volg de hygiënemaatregelen op 

- Test zo snel mogelijk bij klachten 

- Volg de isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op 

Vaccineren 
Laverhof is onlangs begonnen met het vaccineren van haar me-
dewerkers tegen corona. Thuiszorgmedewerkers zijn nog niet 
aan de beurt.  Binnenkort starten we ook met het inenten van 
onze bewoners op de locaties. Vaccineren is vrijwillig en gratis. 
U wordt via uw huisarts benaderd over een inenting tegen co-
rona. Laverhof beveelt de vaccinatie aan. Zo beschermen we 
niet alleen onszelf, maar ook de mensen om ons heen. 

Dagbesteding gaat wel door 
De dagbesteding kan landelijk volgens de richtlijnen van het 
RIVM door blijven gaan. Dit gebeurt dus ook bij Laverhof. 

Op de hoogte blijven 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen bij Laverhof. 
Dit doen we o.a. door middel van deze nieuwsbrief. Op onze 
website kunt u terecht voor meer informatie en het laatste 
nieuws. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie/vragen kan contact worden opgenomen met de 
receptie 

Wees welkom bij Laverhof 

maar houdt u wel aan de 

volgende corona-maatre-

gelen:  

 

● Bij (verkoudheids)klachten 

komt u niet op bezoek. Ook 

niet als u terugkomt uit een 

land met code oranje of rood. 

 

● Mondkapjes zijn op alle loca-

ties van Laverhof verplicht. 

Neem deze mee van huis. 

 

 ● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de el-

leboog en gebruik een papie-

ren zakdoek. 

 

● Neem de kortste route naar 

de kamer en volg de looprou-

tes. 

 

● Vermijd contacten met an-

dere bezoekers en bewoners. 

Bezoek aan de huiskamers is 

niet toegestaan. 

 

● Vul de bezoekerslijst in op 

de kamer. 

 

● Binnen en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’ en kom met 

één persoon op bezoek. 

 

Bedankt! 

 

 

 


