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Corona-informatie 

 
 14 januari 2021 

Nieuwsbrief voor  

eerste contactpersonen, 

bewoners, vrijwilligers en 

cliënten van de dagbeste-

ding 

 

Deze nieuwsbrief is een externe 

uitgave van Laverhof en zal re-

gelmatig verschijnen zolang er 

speciale maatregelen van kracht 

zijn door het coronavirus. 

 

 

 

 

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden ontleend 

We beginnen dit nieuwe jaar vol goede moed. Ondanks de ver-

lenging van de lockdown en de beperkende maatregelen die, 

langer dan gehoopt, voor iedereen gelden. Toch is Laverhof 

hoopvol gestemd. Waarom? Er is op dit moment geen enkele 

coronabesmetting onder de bewoners van onze verpleeghui-

zen. Alle locaties zijn corona-vrij. Dit is, zeker na de visite 

rond de kerstdagen, een prachtig gegeven. De maatregelen 

zijn goed nageleefd en daar zijn we iedereen erg dankbaar 

voor. Laten we dit nog even volhouden met elkaar! 

Vaccineren medewerkers en bewoners 

We zijn ook positief gestemd omdat onze zorgmedewerkers inmid-

dels gevaccineerd worden. Daar zijn we blij mee. Zo beschermen 

we niet alleen hen, maar ook onze bewoners, collega’s en familie. 
 

Daarnaast beginnen we binnenkort met vaccineren van onze be-

woners. Laverhof is niet geselecteerd door het ministerie van VWS 

om al op 18 januari a.s. te starten. We krijgen naar verwachting 

snel te horen wanneer we wel kunnen beginnen. 

We sturen onze cliënten (of hun wettelijke vertegenwoordigers) die 

vallen onder de medische verantwoordelijkheid van onze specialis-

ten ouderengeneeskunde en die permanent bij ons wonen, vol-

gende week al wel een uitnodigingsbrief om gratis ingeënt te wor-

den. Bewoners die tijdelijk bij ons verblijven worden niet door ons 

gevaccineerd. We houden ons hierbij aan de regels die de over-

heid voor ons opstelt. Mocht hier verandering in komen, dan laten 

we dit weten. 

Het vaccineren is vrijwillig. Bij deze brief is daarom een toestem-

mingsformulier gevoegd waarop aangegeven kan worden of een 

vaccinatie gewenst is. 

 

We vragen iedereen om de ondertekende brief spoedig (uiterlijk 23 

januari) aan ons te retourneren. Bewoners kunnen de brief afgeven 

aan een verzorgende van de eigen woongroep. Wettelijke verte-

genwoordigers kunnen de brief via de post naar ons sturen door 

middel van een bijgevoegde antwoordenvelop. Of de brief kan af-

gegeven worden bij een bezoek. De brief scannen en per mail naar 

ons sturen is ook mogelijk. 

Iedereen die aangeeft gevaccineerd te willen worden krijgt twee 

keer een vaccinatie in de bovenarm, met een tussenpoos van drie 

weken. De vaccinatie wordt op de locaties gegeven. We bevelen 

de vaccinatie aan; we beschermen er niet alleen onszelf mee, ook 

de mensen om ons heen. 

Zorg gaat door 

De zorg en aandacht voor onze bewoners en cliënten gaat dag en 

nacht door. Met alle beperkingen die er zijn, blijven we daar zo 



  

  Januari 2021 | 2 

Corona-informatie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  
 
 

 

 

 

 

Zorg gaat door 

Onze vrijwilligers, die één op één contact hebben met bewoners, 

blijven daarom dus ook tijdens de verlengde lockdown langsko-

men op locaties. 

Al onze andere vrijwilligers kunnen helaas nog niet aan de slag 

bij Laverhof. Zolang er nog niet gevaccineerd is, blijft dit te risi-

covol. Ook de huiskamers blijven nog gesloten voor bezoek.   

We missen onze vrijwilligers en de leuke activiteiten, maar heb-

ben er vertrouwen in, dat we in de loop van dit jaar wel weer van 

start kunnen gaan. Zodra daar meer over bekend is worden de 

vrijwilligers en bewoners daarover geïnformeerd. 

Bezoekregels op onze locaties 

De bezoekmaatregelen op onze locaties zijn gekoppeld aan de 

landelijke coronamaatregelen. Voorlopig blijven de volgende re-

gels in onze huizen van kracht: 

-binnen mogen bewoners per dag maximaal 2 personen bezoek 

ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar). 

-buiten mogen bewoners maximaal met 1 persoon (bezoek) een 

wandeling maken (exclusief kinderen t/m 12 jaar). 

-gezien de kwetsbare gezondheid van onze bewoners vragen 

we familie nadrukkelijk om de mogelijke risico’s die bij thuisbe-

zoek komen kijken, van te voren goed af te wegen. De meeste 

coronabesmettingen vinden immers in huiselijke kring plaats.  

-houd anderhalve meter afstand tot elkaar, neem de hygiëne-

maatregelen in acht, test zo snel mogelijk bij klachten en volg de 

isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op. 

 

Dagbesteding gaat wel door 

De dagbesteding kan landelijk volgens de richtlijnen van het 

RIVM door blijven gaan. Dat gebeurt dus ook bij Laverhof. 

 

Contactberoepen werken nog niet 

Ook onze kappers, praktijken van schoonheidsspecialisten en 

pedicuren blijven gesloten. Alleen de pedicure met een medi-

sche indicatie kan doorgang blijven vinden. Artsen, fysio- en er-

gotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen werken 

wel door. 

We moeten allemaal nog even doorbijten. Maar met elkaar ko-

men we ook deze lange lockdown-periode door! 
 

Meer informatie 

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

de afdeling, de coördinator zorg of dagbestedingscoach. 

Wees welkom! Maar houdt 

u wel aan de volgende  

corona-maatregelen:  

 

● 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 loca-

ties van Laverhof verplicht. 

Neem deze mee van huis. 

 

 ● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de el-

leboog en gebruik een papie-

ren zakdoek. 

 

● Neem de kortste route naar 

de kamer van uw naaste en 

volg de looproutes. 

 

● Vermijd contacten met an-

dere bezoekers en bewoners. 

Bezoek aan de huiskamers 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 

een beperkt aantal bezoekers. 

 

Bedankt! 

 

 

 

 


