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Corona-informatie 
September 2020 

Nieuwsbrief voor  

eerste contactpersonen, 

bewoners en vrijwilligers  

 

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 bij Laverhof. Maatregelen die nog steeds nodig zijn om 

nieuwe besmettingen bij bewoners en medewerkers te voor-

komen. En tegelijkertijd willen we het gewone leven voor onze 

bewoners weer zoveel als mogelijk door laten gaan. Dit is  

zoeken naar een balans, voor iedereen.  

 

Terug naar waar we voor staan 

Nu alle locaties weer open zijn en we de meeste coronamaatregelen 

versoepeld hebben, vinden wij het erg belangrijk om weer terug te 

gaan naar Laverhof’s visie; datgene waar wij voor staan. Dat is goede, 

warme en persoonlijke zorg waarbij de relatie tussen bewoners, 

familie (geliefden) centraal staat. En dat willen we ook blijven doen, 

hebben we met elkaar afgesproken. Ook als er nieuwe corona-

besmettingen binnen Laverhof plaatsvinden. Binnen de landelijke 

kaders en mogelijkheden die er nu zijn, zullen we onze eigen weg 

blijven volgen. Maar wat betekent dit? 

 

Niet snel meer op slot 

De deuren van onze locaties zullen niet snel meer volledig op slot 

gaan. Laverhof wil graag dat bewoners bezoek kunnen blijven ont-

vangen, ook als er besmettingen zijn. De besmette bewoner verblijft 

dan wel in isolatie op de eigen kamer, maar (beperkte) visite, (met 

volledige bescherming) blijft mogelijk. Ook voor bewoners die niet  

ziek zijn. 

 

En zo zijn er meerdere zaken die we bij een mogelijke nieuwe uit-

braak van het coronavirus anders willen aanpakken. Dat doen we 

graag in overleg met bewoners en hun naasten. Daarom zijn we 

onlangs met familieleden in gesprek gegaan of doen we dat nog. Hoe 

trekken we samen op als er een nieuwe corona-besmetting uitbreekt? 

Wat hebben we geleerd uit de periode die achter ons ligt? De 

uitkomsten van deze gesprekken gebruiken we in onze verdere 

aanpak rondom corona. Dit beleid stemmen we af met de centrale en 

lokale cliëntenraden en de ondernemingsraad. 

 

Samen houden we corona buiten de deur  

We gaan er nu vanuit dat wij samen met u, de familie, ervoor kunnen 

zorgen dat we corona buiten de deur kunnen houden en onze locaties 

niet hoeven sluiten. We doen dan ook een dringend beroep op u om 

de corona-maatregelen na te leven als u op bezoek komt. Het is daar-

om erg belangrijk dat u thuis blijft als u verkoudheidsklachten hebt of 

net op vakantie bent geweest naar een land met code oranje of rood. 

En dat u goed uw handen wast en 1,5 meter afstand van elkaar houdt, 

van uw naaste en van onze medewerkers. 
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Wat doet Laverhof? Wij vragen onze medewerkers met klem de co-   

ronamaatregelen 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.  En natuurlijk dragen onze medewerkers bescher-

mende kleding als er een vermoeden is dat een bewoner besmet is. 

 

Persconferentie 1 september 

Vorige week sprak minister De Jonge tijdens de landelijke persconfe-

rentie over verscherpte maatregelen bij verpleeghuizen. Hij gaf aan 

dat bij een nieuwe uitbraak in een verpleeghuis bewoners wekelijks 

getest moeten worden tot het virus uit het gebouw verdwenen is. Ook 

moeten mondkapjes preventief gedragen worden in regio's waar veel 

besmettingen zijn. Deze maatregelen vergen de nodige organisatie en 

voorbereiding. Laverhof gaat in gesprek met o.a. de GGD om te kijken 

hoe en wanneer we deze maatregelen ook op onze locaties inzetten.  

 

Stand van zaken nu 

Op dit moment 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. De restaurants zijn sinds 1 september weer open voor 

bewoners en hun bezoek om gezellig samen een kopje koffie te 

drinken (op 1,5 meter afstand). Dit geldt nog niet voor het restaurant in 

het Retraitehuis in verband met een verbouwing. 

 

Een aantal maatregelen is nog wel van kracht. Zo zijn de huiskamers 

gesloten voor familie en ander bezoek. Hierdoor voorkomen we drukte 

in de huiskamers en daarmee de kans dat niet iedereen 1,5 meter 

afstand kan houden. De verenigingen zijn ook nog niet gestart. 

Hierdoor heeft een aantal vrijwilligers hun onmisbare werk nog niet 

kunnen hervatten. We nodigen vrijwilligers (die gezond zijn en daartoe 

bereid zijn) dan ook uit om contact met ons op te nemen en te bekij-

ken of we op een andere manier hun werk kunnen invullen. 

  

Op de hoogte blijven 

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

lingen binnen Laverhof. Dit doen we door middel van een nieuwsbrief 

die u minimaal 1 keer per maand ontvangt. Op het moment dat uw 

naaste besmet is met het corona-virus laten wij u dat vanzelfsprekend 

direct weten. Ook als er besmettingen plaatsvinden in de directe 

omgeving van uw naaste, hoort u dat van ons. Op onze website kunt u 

terecht voor meer informatie en het laatste nieuws. 

 

Meer informatie 

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

afdeling van uw naaste, 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. 

 

 ● 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. 

 

● Binnen en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’. In het 

restaurant geldt dit dus ook. 

Lukt dit niet? Vraag een 

mondkapje bij de receptie. 

 

Bedankt! 

 

 

 

 


