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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 kijken uit naar de zomer. Niet alleen vanwege het mooie 

weer, maar vooral omdat we dan - naar verwachting - grote  

stappen kunnen zetten naar het normale leven. Dit werd dui-

delijk in de persconferentie van afgelopen maandag. Er is ook 

verteld dat het nu nog te vroeg is om grote versoepelingen 

door te voeren. Daarvoor zijn de besmettingscijfers te hoog in 

Nederland, maar kleine aanpassingen op de corona-maatrege-

len zijn wel mogelijk. 

 

Aanpassing bezoekregeling bij Laverhof 

Minister de Jonge gaf aan dat, in verpleeghuizen waar alle bewo-

ners zijn gevaccineerd, ruimte is om de bezoekregeling een beetje 

te verruimen. Dit geldt ook voor Laverhof. Per direct mogen daarom 

bewoners in plaats van 1 nu 2 bezoekers per dag ontvangen.      

We vragen u om met andere familieleden en kennissen af te 

stemmen wanneer u langs komt. Zo voorkomen we dat er toch 

meer mensen op visite komen dan is toegestaan. Ook vragen we u 

om de bezoeklijsten op de kamer in te blijven vullen. 

 

Besmettingen bij Laverhof 

Op dit moment zijn enkele bewoners besmet op onze locaties       

St. Barbara/Parklaan, De Bongerd/Sterappel en bij Schijndel Zorg 

Thuis.  

 

Overige maatregelen 

Na vaccinatie van bewoners blijven de overige corona-maatregelen 

nog gewoon gelden bij Laverhof: 

* Buiten een ommetje maken met een bewoner mag nog steeds 

met 1 persoon in navolging van de landelijke coronamaatregelen. 

* Was uw handen bij binnenkomst. 

* Een mondkapje moet tijdens het gehele bezoek gedragen worden. 

* Houd ook op de kamer van de bewoner 1,5 meter afstand. 

* We vragen u op de kamer van de bewoner te blijven en niet in 

openbare ruimtes te gaan zitten. 

* Heeft u klachten na een bezoek aan Laverhof? Laat dit ons weten. 

Wacht u op een testuitslag? Of bent u positief getest? Kom dan pas 

langs als u helemaal beter bent. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kan contact worden opgenomen met de 

teammanager van de afdeling, de coördinator zorg of de dagbestedings-

coach. Het laatste nieuws leest u op www.laverhof.nl 

 


