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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. 

Aanstaande vrijdag vinden er landelijk versoepelingen plaats 

van de coronamaatregelen. In onze vorige nieuwsbrief van   

17 februari jl. lieten we u weten dat Laverhof toen nog niet had 

besloten hoe hiermee om te gaan. We wilden graag de tijd 

nemen om samen met de cliëntenraad tot een weloverwogen 

besluit te komen. Gaan we direct mee met deze landelijke 

versoepelingen of stellen we dit nog even uit? Natuurlijk met 

het oog op de gezondheid van de bewoners en het doorgaan 

van de zorg. Inmiddels is dit besluit genomen. Laverhof houdt 

(voorlopig) tot medio maart vast aan de huidige corona-

maatregelen. Onze medewerkers zijn verplicht een mondkapje 

te dragen. Het houden van 1,5 meter afstand blijft voor nu het 

algemene uitgangspunt. Wij vragen u dit ook te doen. 

Zorg moet doorgaan 

Natuurlijk wil Laverhof graag versoepelen maar niet in het tempo 

van het kabinet  De besmettingscijfers in ons land zijn nog steeds 

hoog. Ook bij Laverhof zijn zieke bewoners en zitten veel mede-

werkers thuis. Een besmetting bij één bewoner leidt al snel tot 

besmetting van de hele woongroep en van medewerkers. We 

willen dus voorkomen dat dit aantal oploopt, zeker met carnaval 

voor de deur. De meeste bewoners van Laverhof zijn immers 

kwetsbaar en medewerkers kunnen niet gemist worden. De zorg 

moet doorgaan. Daarom heeft Laverhof nu besloten de huidige 

maatregelen tot minimaal 2 weken na carnaval vast te houden tot 

12 maart. Tegen die tijd bekijken we opnieuw of we verder kunnen 

versoepelen.  

Wat betekent dit? 

* Draag een mondkapje als u op bezoek komt. 

* Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen (ook in het restaurant) als  

  buiten. 

* Een zelftest is aan te raden als u op bezoek komt bij uw naaste, 

  ook al heeft u geen klachten.  

* Bij verkoudheidsklachten stelt u uw bezoek uit. Laat u vervolgens 

  testen bij de GGD. 

* Was bij binnenkomst uw handen. Hoest en nies in de elleboog. 

  Gebruik een papieren zakdoek. 

* Informeer ons als u positief test op corona na een bezoek aan 

  onze locaties. 

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.  

 


