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Nieuwsbrief voor  

bewoners, cliënten         

van de dagbesteding,      

eerste contactpersonen   

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. 

We hebben de afgelopen 2 jaar geleerd hoe moeilijk het is om 

met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven 

beperken. En met versoepelingen. Daarom moeten we blijven 

opletten en elkaar helpen, zeker bij kwetsbare ouderen. Het 

virus is er nog steeds. Dus het blijft voor iedereen verstandig 

om de adviezen op te volgen die de verspreiding van het virus 

aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en 

niezen in de elleboog, geen handen schudden, voldoende 

frisse lucht, testen bij klachten en het halen van een vaccin of 

herhaalprik. Bedankt voor uw medewerking! 

Vanaf 26 maart laten we het houden van 1,5 meter afstand los, 

ook in de restaurants. Ook is het dragen van een mondkapje niet 

langer voor iedereen verplicht. Als mensen het prettig vinden wel 

een mondkapje te dragen, dan kan dat altijd. Mondkapjes zijn bij 

de receptie van de locaties beschikbaar. 

Het blijft belangrijk om te voorkomen dat medewerkers en 

bewoners ziek worden. Op sommige momenten is het dragen van 

een mondkapje nog wel verplicht (voor medewerkers) of een 

dringend advies (voor bezoekers). 

Wat betekent dit? 

* Medewerkers dragen een mondkapje bij zorgmomenten dichtbij 

de bewoner: binnen 1,5 meter en als het contact langer duurt dan 

15 minuten. 

* We adviseren bezoekers ook een mondkapje te dragen, als u 

dichtbij (binnen 1,5 meter) een bewoner komt. 

 

De herhaalprik 

De herhaalprik staat gepland op 11 april.  

Quarantaine/isolatie in het verpleeghuis 

Als in een woongroep twee bewoners positief testen op corona, 

wordt de gehele groep (de nauwe contacten van de besmette 

bewoners) geïsoleerd om verdere verspreiding te voorkomen. We 

volgen hierin de richtlijn van de beroepsvereniging van specialisten 

ouderengeneeskunde omdat er ondanks de boosterprik nog 

steeds sprake kan zijn van overdracht en verdere verspreiding. 

Medewerkers en bezoekers dragen volledige persoonlijke 

bescherming. Binnen de beperkingen doen we onze uiterste best 

het leven voor bewoners zo aangenaam mogelijk te laten zijn.  

We vragen u de inhoud van deze nieuwsbrief te delen met anderen 

die op bezoek komen bij uw naaste op Laverhof. Zo zijn zij ook 

geïnformeerd. Bedankt voor uw medewerking. 

 

Voor meer informatie/vragen neemt u contact op met de teammanager van de 

afdeling, de coördinator zorg of de dagbestedingscoach. Telefoonnummer 

Laverhof: 073 - 544 33 00.  

 


