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Corona-informatie 

 
19 oktober 2020 

Nieuwsbrief voor  

eerste contactpersonen en 

bewoners  

 

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 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen de afgelopen 

maanden. We hebben een nieuwe golf besmettingen niet 

kunnen voorkomen in Nederland, ondanks de getroffen 

maatregelen. Ook bij Laverhof heeft het virus weer de kop 

op gestoken. Inmiddels zijn helaas enkele besmettingen 

vastgesteld bij bewoners en medewerkers. Ondanks de 

gedeeltelijke lockdown die in ons land geldt, blijven de 

verpleeghuizen open voor bezoek; ook Laverhof.  

Er gelden wel enkele beperkende maatregelen. In deze 

nieuwsbrief leest u welke gevolgen deze maatregelen 

hebben voor onze bewoners en voor u. 

Besmettingen 

Bij Laverhof zijn inmiddels enkele besmettingen vastgesteld.  

Het gaat om bewoners van woongroepen van Parklaan en 

Vijverhof van locatie St. Barbara. Ook een cliënt van de revali-

datie op het Mgr. Bekkershuis en van de dagbesteding op 

Cunera I De Bongerd zijn besmet. Er zijn maatregelen getroffen. 

Bewoners van de besmette woongroepen zijn daar in quaran-

taine geplaatst. Familieleden, ook van de besmette bewoners, 

zijn en blijven welkom voor bezoek. Per bewoner en familie, 

hebben we afspraken gemaakt over dit bezoek. Alle familieleden 

dragen beschermende kleding als zij langskomen. 

De zorgmedewerkers dragen standaard beschermende kleding 

op de besmette woongroepen. Dit gebeurt volgens de voor-

schriften van het RIVM. Deze medewerkers komen niet op 

woongroepen waar geen besmettingen zijn vastgesteld. Ook 

voor de nacht is een nachtdienst aanwezig, die alleen voor deze 

besmette woongroepen ingezet wordt, om zogenaamde ‘kruis-

besmetting’ te voorkomen. 

Nieuwe maatregelen 

De nieuwe gedeeltelijke lockdown zorgt ervoor dat we binnen 

Laverhof ook enkele maatregelen moeten doorvoeren vanaf 

dinsdag 20 oktober 2020. Onze restaurants zijn dan gesloten 

voor bewoners, familie en medewerkers. Slechts een beperkt 

aantal cliënten en vaste gasten zullen nog gebruik maken van 

de restaurants om daar een maaltijd te gebruiken. 

De landelijke maatregel om thuis niet meer dan drie personen te 

ontvangen per dag, geldt ook voor bewoners van Laverhof.    

We vragen u dan ook het bezoek aan uw naaste af te stemmen 

met overige familieleden, zodat niet meer dan 3 personen per 

dag langs komen, met een maximum van 2 bezoekers per 

bezoekmoment. Het bezoek blijft op het appartement.  Familie 

van bewoners met dementie kunnen voor hun bezoek gebruik 
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maken van de algemene ruimte, als dat nodig mocht zijn. 
 
Vanaf dinsdag 20 oktober wordt het mondkapjesgebruik naar 
cliënten verbreed. Dit betekent dat cliënten die de woongroep 
verlaten, dringend geadviseerd worden om een mondkapje te 
dragen. Als de gezondheidstoestand van een cliënt dit niet 
toelaat, zoeken we naar een oplossing. Vanaf dinsdag a.s. gaan 
ook de huishoudelijk medewerkers van Ondersteuning Thuis een 
mondkapje dragen tijdens de werkzaamheden.  
 

Dringend beroep 

We doen opnieuw een dringend beroep op u, om ook de overige 

coronamaatregelen na te leven. Bij (lichte) verkoudheidsklachten 

stelt u uw bezoek uit aan uw naaste. Heeft u geen klachten en 

komt u op bezoek? Was uw handen dan goed bij binnenkomst. 

Neem een mondkapje mee van thuis en draag dat direct bij 

binnenkomst. Volg de looproutes naar de kamer. We vragen u 

met maximaal 2 bezoekers tegelijk langs te komen (en met een 

maximum van 3 personen per dag). Het is met meer mensen niet 

mogelijk om in de kamers 1,5 meter afstand te houden.  

Ook is ons dringend advies om de bezoekerslijsten die u in de 

kamer van uw naaste vindt, in te vullen in verband met bron- en 

contactonderzoek.  De huiskamers blijven gesloten voor familie.  

Bron- en contactonderzoek 

Laverhof is door de GGD verantwoordelijk gesteld voor het bron- 

en contactonderzoek bij besmettingen die binnen de organisatie 

plaatsvinden. Twee medewerkers van Laverhof houden zich 

bezig met deze taak.  

Mocht uw naaste besmet raken met het coronavirus, dan neemt 

de teammanager contact met u op om deze besmetting te mel-

den. Vervolgens benaderen de twee medewerkers van Laverhof 

alle personen die naast u, op bezoek zijn geweest bij uw naaste. 

Dit doen zij aan de  hand van de registratielijsten die op de ka-

mer van uw naaste liggen. Het is daarom van groot belang dat 

de registratielijsten volledig ingevuld worden. Iedereen die in 

contact is geweest met de besmette bewoner ontvangt vervol-

gens via Laverhof een brief van het RIVM met regels en advies. 
 

Op de hoogte blijven 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 

Laverhof. Dit doen we o.a. door middel van deze nieuwsbrief.  

Op het moment dat uw naaste is besmet met het coronavirus 

laten wij dat vanzelfsprekend direct weten. Ook als er besmet-

tingen plaatvinden in de directe omgeving van uw naaste, hoort u 

dat van ons. Op onze website www.laverhof.nl kunt u terecht voor 

meer informatie en het laatste nieuws. 

Meer informatie 

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

afdeling van uw naaste, de coördinator zorg of dagbestedingscoach. 

Wees welkom! Maar houd 

u wel aan de volgende 

coronamaatregelen:  

 

● 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 

locaties van Laverhof verplicht. 

Neem deze mee van huis 

 

 ● Was uw handen bij binnen-

komst. Hoest en nies in de 

elleboog en gebruik een 

papieren zakdoek. 

 

● Neem de kortste route naar 

de kamer van uw naaste en 

volg de looproutes. 

 

● Vermijd contacten met 

andere bezoekers en bewo-

ners. Bezoek aan de huiska-

mers is niet toegestaan. 

 

● Vul de bezoekerslijst in op 

de kamer van uw naaste. 

 

● Binnen en buiten geldt ‘de 

1,5 meter regel’. In het 

restaurant geldt dit dus ook. 

 

Bedankt! 

 

 

 

 

http://www.laverhof.nl/

