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Corona-informatie 

 
15 april 2021 

Nieuwsbrief voor  

bewoners, cliënten          

van de dagbesteding,     

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. 

In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat het aantal be-

smettingen in verpleeghuizen is afgenomen. Ook bij Laverhof. 

Het vaccineren van bewoners in combinatie met het naleven 

van de corona-maatregelen werpt zijn vruchten af. Er worden 

nu dan ook vragen gesteld of deze maatregelen versoepeld 

kunnen worden. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft 

onlangs landelijk onderzoek laten doen naar de mogelijkhe-

den. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en dit heeft geleid 

tot een algemeen advies voor verpleeghuizen. Op basis hier-

van voert Laverhof een versoepeling door van de maatregelen.  

De nieuwe versoepeling geldt vanaf maandag 19 april a.s. 

Op de kamer van een volledig gevaccineerde bewoner is het niet 

meer noodzakelijk dat bezoekers een mondkapje dragen. Ook hoe-

ven bezoekers geen 1,5 meter afstand te houden van een volledig 

gevaccineerde bewoner. De verantwoordelijkheid voor het wel of 

niet naleven hiervan ligt bij de cliënt en de familie. 

 

We blijven voorzichtig om mogelijke gezondheidsrisico’s te beper-

ken. Daarom adviseren we u het volgende: 

● Zorg dat uzelf ook gevaccineerd bent of test uzelf thuis vooraf-

gaand aan het bezoek. Bent u niet gevaccineerd of getest? We   

adviseren u dan toch 1,5 meter afstand te houden van uw naaste. 

● Beperk het aantal (bij voorkeur gevaccineerde of geteste) bezoe-

kers dat zonder mondkapje binnen 1,5 meter afstand komt van de 

bewoner, tot 1 of enkele bezoekers. 

● Blijf nog even terughoudend met lichamelijk contact, hoe moeilijk 

dat vaak ook is. Een gevaccineerde oudere kan nog steeds besmet 

raken en milde klachten krijgen. En mogelijk bent u zelf nog niet 

gevaccineerd. Ongeacht de vaccinatie blijft preventieve quaran-

taine nog steeds de regel als een bewoner blootgesteld is aan     

corona. 

● We vragen u om de contactgegevens op de bezoekersregistra-

tielijst in te blijven vullen om een gedegen bron- en contactonder-

zoek te doen mocht dit nodig zijn. 

● In geheel Laverhof blijft een mondkapjesplicht van kracht. Dus 

ook op de gangen van de afdeling. Alleen op de kamer van de be-

woner kan een mondkapje afgedaan worden. 

Onderzoek naar verruimen groepsactiviteiten 

Laverhof onderzoekt op dit moment of het mogelijk is de vaste 

groep bewoners te verruimen bij groepsactiviteiten. Hierbij kijken 

we ook of onze vrijwilligers weer aan de slag kunnen en of families 

meer mogelijkheden kunnen krijgen binnen de bezoeken. Door 

middel van een risico-afweging onderzoeken we dit. 
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Laat het ons weten  

We merken dat niet iedere bezoeker - die besmet is of in nauw 

contact is geweest met een besmet persoon - dit aan ons door-

geeft. Er wordt gedacht dat dit niet meer nodig is omdat bewo-

ners ingeënt zijn. Toch vragen we u dringend dit wel te doen. 

We vragen u ook om ons te melden als u klachten heeft gekre-

gen na een bezoek bij uw naaste op één van onze locaties. 

Wacht u op de uitslag van een corona-test, of bent u inmiddels 

positief getest? We vragen u dan dringend dit direct telefonisch te 

laten weten aan de coördinator zorg van het team waar uw 

naaste verblijft. Zo kunnen we tijdig ingrijpen. We vragen u pas 

weer bij ons langs te komen als u beter bent. 

 

Corona-maatregelen 

Onderstaande maatregelen gelden nog steeds op al onze loca-

ties, dus ook na vaccinatie. We volgen hiermee de maatregelen 

op die gelden voor heel Nederland: 

● Per dag mogen maximaal 2 personen (van 13 jaar of ouder),    

1 keer per dag, langskomen bij een bewoner. 

● Blijf zoveel mogelijk op het appartement van de bewoner. Het 

is uitdrukkelijk niet de bedoeling om in openbare ruimtes te zitten. 

● In alle openbare ruimtes binnen Laverhof zijn mondkapjes ver-

plicht en moet een afstand van 1,5 meter tot elkaar gehouden 

worden. 

● We vragen iedereen dringend de bezoekerslijst in te vullen die 

op de kamer ligt in verband met bron- en contactonderzoek. 

● Als het weer het toelaat, kan maximaal één bezoeker een wan-

delingetje met zijn of haar naaste buiten maken of buiten zitten.  

● Let op de avondklok als u op bezoek komt, zorg dat u om 22.00 

uur weer thuis bent. Onze locaties gaan niet eerder op slot.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie/vragen kan contact worden opgenomen met de 

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

dingscoach. Het laatste nieuws over corona bij Laverhof vindt u op 

onze website: www.laverhof.nl. 

 

 

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. Be-

halve op de kamer van bewo-

ners.  

 

 ● 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 (behalve op de ka-

mer van de  bewoner) en bui-

ten geldt ‘de 1,5 meter regel’. 

 

Bedankt! 

 

 

 


