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Corona-informatie 

 
17 december 2020 

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 

Het coronavirus laat zich niet bedwingen. Het grijpt sneller  

om zich heen dan verwacht en de besmettingscijfers lopen op. 

Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, viel niet 

langer te ontkomen aan een harde lockdown. Een ingrijpende 

maatregel die nodig is, maar extra hard aankomt zo vlak voor 

Kerstmis. Laverhof zet alles op alles om deze periode samen 

met bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers zo veilig, 

maar toch ook zo gezellig mogelijk door te komen. 

Ondanks de lockdown is er nu geen reden voor Laverhof om  

locaties te sluiten. De besmettingen op de groepen zijn tot nu toe 

beheersbaar. Dit willen we graag zo houden. Daarom vragen we 

iedereen dringend de maatregelen op te volgen. 

Aangescherpte bezoekregels 

De lockdown brengt voor heel Nederland aangepaste bezoekre-

gels met zich mee. Dezelfde regels gelden sinds afgelopen dins-

dag ook voor Laverhof: 

-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). 

We vragen familie van bewoners om onderling bezoek af te stem-

men. Zo voorkomen we dat er teveel bezoek tegelijk komt. 

Bezoek met de kerstdagen 

Op 24, 25 en 26 december wordt landelijk een uitzondering ge-

maakt op bovenstaande bezoekregeling. Met de kerstdagen mag 

iedereen in Nederland, dus ook bewoners van Laverhof, maximaal 

3 personen per dag op bezoek krijgen. Of deze 3 personen tegelijk 

kunnen komen hangt af van de grootte van het appartement van 

bewoners. Het moet mogelijk blijven om 1,5 meter afstand van el-

kaar te houden in het appartement.  

Voor oud en nieuw geldt deze uitzondering niet; dan mogen per 

dag 2 bezoekers ontvangen worden. 

Naar huis met Kerstmis 

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat het mogelijk is voor be-

woners om met Kerstmis naar huis te gaan. Deze mogelijkheid 

blijft nog steeds bestaan. We vragen familie nadrukkelijk, om de 

mogelijke risico’s die bij thuisbezoek komen kijken, van te voren 

goed af te wegen. De meeste coronabesmettingen vinden immers 

in huiselijke kring plaats.  

Richtlijnen voor thuis 

De volgende richtlijnen gelden voor thuisbezoek: 

- Zorg ervoor dat er niet meer mensen op bezoek komen dan lan-

delijk is toegestaan. 
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- Pas goede handhygiëne toe. 

- Blijf op 1,5m afstand van elkaar. 

- Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.  

- Stem huisbezoek af met de coördinator zorg van de afdeling.  

Extra rekening houden met elkaar 

We willen voorkomen dat cliënten na een huisbezoek het virus 

mee naar Laverhof nemen. Daarom vragen we iedereen extra 

op te letten en rekening te houden met elkaar. Het opvolgen van 

de corona-maatregelen doen we niet alleen voor onszelf, maar 

ook voor anderen. Veel van onze bewoners wonen immers sa-

men met andere (kwetsbare) bewoners onder één dak. Eén be-

smetting heeft al snel nare gevolgen voor andere bewoners en 

medewerkers. 

Vrijwilligers 

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

blijven ook tijdens de lockdown langskomen op locaties en afde-

lingen. Zij zijn onmisbaar. Omdat zij zich op therapeutische basis 

inzetten, worden zij niet gezien als bezoekers. Zij tellen daarom 

dus niet mee in de bezoekregeling voor bewoners.     Uiteraard 

volgen de vrijwilligers ook de corona-maatregelen 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 niet 

Vanaf dinsdag 15 december liggen bij Laverhof de werkzaamhe-

den van alle niet-medische contactberoepen stil. Kappers, prak-

tijken van schoonheidsspecialisten en pedicuren zijn gesloten. 

Alleen de pedicure met een medische indicatie kan doorgang 

blijven vinden. Artsen, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, 

diëtisten en psychologen werken wel door. 
 

Externen aan het werk bij Laverhof 

Op verschillende locaties van Laverhof zijn externen aan het 

werk. Denk aan schilders, bouwvakkers en technische mensen. 

Tijdens deze lockdown zullen deze externen alleen daar aan het 

werk blijven, waar zij geen contact hebben met bewoners.  

We wensen iedereen, ondanks de maatregelen, toch goede en 

vooral veilige feestdagen toe.  

  

 

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! 

 

 

 

 


