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Corona-informatie 

 
9 november 2020 

Nieuwsbrief voor  

eerste contactpersonen, 

bewoners, vrijwilligers en 

cliënten van de 

dagbesteding 

 

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 gevolgen hiervan.  

Besmettingen bij Laverhof 

Op dit moment zijn 18 bewoners van Laverhof besmet met het 

coronavirus. Het gaat om bewoners van locatie De Bongerd (reva-

lidatie), Cunera/Kastanjedreef (Cohort-afdeling) en Parklaan op St. 

Barbara. Er zijn tijdens deze tweede coronagolf helaas 11 bewo-

ners gestorven aan het virus, 11 bewoners zijn weer hersteld. We 

hopen van harte dat de besmettingscijfers blijven dalen. U kunt op 

de website actuele informatie lezen op welke locatie besmettingen 

zijn. Dit kan namelijk per dag verschillen. 

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. Deze maatregelen 

gelden ook voor bewoners van Laverhof.  

* Bewoners mogen vanaf 4 november dus per dag maximaal 2 

personen op bezoek krijgen.  

 

* Gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen wij  

u dringend uw naaste niet mee naar huis te nemen voor familiebe-

zoek, feestjes etc. Indien u toch, in een uitzonderlijke situatie, uw 

familielid mee naar huis wil nemen, gaat dit altijd in overleg. Neem 

dan alle maatregelen in acht om te voorkomen dat ook andere be-

woners van Laverhof kans lopen besmet te raken. Alleen als 

huisbezoek onderdeel is van een therapeutische behandeling is 

huisbezoek mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de arts.  

 

* U kunt uw naaste tijdens uw bezoek aan Laverhof mee naar 

buiten nemen voor een wandeling. Buiten geldt de landelijke regel 

dat u met maximaal twee personen mag zijn.  

Activiteiten voor bewoners 

Sinds de eerste coronagolf hebben we het nog niet aangedurfd om 

grote activiteiten op te starten. We moeten onze meeste vrijwilligers 

dus nog steeds missen. Op dit moment is een beperkt aantal 

vrijwilligers actief als ‘maatjes-vrijwilliger’. 
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Zij bezoeken wekelijks eenzelfde bewoner. Fijn dat dit wel door-

gang kan blijven vinden. 
 

Ondertussen doen we er alles aan om kleinschalige activiteiten  

te organiseren voor bewoners. Zowel in groepjes als individueel. 

Hierbij gaan we (noodgedwongen) terug naar de basis. Dit vraag 

soms kunst- en vliegwerk van onze medewerkers, maar leidt wel 

tot gezelligheid. Zo kunnen bewoners in huiskamers terecht om 

samen op 1.5 meter afstand een kopje koffie te drinken, een 

praatje te maken, te bewegen of creatief bezig te zijn.   

 

Op St. Barbara is onlangs een taartenbakwedstrijd georgani-

seerd. Er is door medewerkers van de afdelingen samen met 

bewoners, fanatiek gebakken met prachtige resultaten. In de 

Bongerd is een prachtig knopenkunstwerk gemaakt. Bewoners 

genieten hiervan, de medewerkers ook. 

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 

is vanaf 23 november te lezen op onze website. 

Aandacht voor mondkapjes 

Een mondkapje dragen is voor iedereen verplicht bij Laverhof.  

Dit doen we om te voorkomen dat we elkaar besmetten. Veel 

bewoners met dementie vinden het echter niet fijn als anderen 

mondkapjes dragen. Het maakt dat zij minder goed verstaanbaar 

of herkenbaar zijn. Daar is onlangs bijgekomen dat zij regelmatig 

mensen met zwarte mondkapjes vergelijken met een boef of een 

mondkapje als een baard zien. Dit werkt verwarrend en dat willen 

we voorkomen. We vragen u dan ook vriendelijk een licht 

gekleurd mondkapje te dragen als u op een afdeling moet zijn 

waar mensen met dementie wonen.  

 

Informeer elkaar 

Bent u de eerste contactpersoon van een bewoner op één van 

onze locaties? Informeer dan ook eventuele andere bezoekers 

van uw naaste over de inhoud van deze nieuwsbrief. Zo zijn zij 

ook op de hoogte van wat er speelt. 

Op de hoogte blijven 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Laver-

hof door middel van deze nieuwsbrief en website www.laverhof.nl 

Op het moment dat uw naaste is besmet met het coronavirus 

laten wij dat direct weten. Ook als er besmettingen zijn in de 

directe omgeving van uw naaste, hoort u dat van ons. 

Meer informatie 

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

afdeling, de coördinator zorg of dagbestedingscoach. 

Wees welkom! Maar houd 

u wel aan de volgende 

coronamaatregelen:  

 

● 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 

locaties van Laverhof verplicht. 

Neem deze mee van huis 

 

 ● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de 

elleboog en gebruik een 

papieren zakdoek. 

 

● Neem de kortste route naar 

de kamer van uw naaste en 

volg de looproutes. 

 

● Vermijd contacten met 

andere bezoekers en bewo-

ners. Bezoek aan de huiska-

mers is niet toegestaan. 

 

● Vul de bezoekerslijst in op 

de kamer van uw naaste. 

 

● Binnen en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’ en kom met 

maximaal 2 bezoekers. 

 

Bedankt! 

 

 

 

 

http://www.laverhof.nl/

