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Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden ontleend 

Landelijk gezien neemt het aantal besmettingen bij bewo-

ners in verpleeghuizen snel af. De vaccinaties hebben een 

gunstig effect in combinatie met het naleven van de corona-

maatregelen. Ook bij Laverhof zien we dit terug. Al onze 

locaties zijn op dit moment corona-vrij. Dat is goed nieuws 

en daar zijn we blij mee. Maar we blijven voorzichtig omdat 

nog niet duidelijk is of gevaccineerde mensen alsnog het 

virus kunnen overbrengen aan bezoekers, (nog) niet gevac-

cineerde (nieuwe) bewoners en medewerkers. Begrijpelijk 

dat familie en bewoners willen weten wanneer versoepeling 

wel mogelijk is. In deze nieuwsbrief gaan we daarop in. 

Niet alleen bij Laverhof worden vragen gesteld over het naleven 

van de maatregelen binnen verpleeghuizen. Landelijk wordt daar 

naar gekeken. Daarom heeft het Outbreak Management Team 

(OMT) een werkgroep opdracht gegeven deze kwestie te 

onderzoeken. Welke maatregelen kunnen wel versoepeld worden 

in verpleeghuizen waar een hoge vaccinatiegraad is? Totdat het 

onderzoek is gedaan en er een advies vanuit het OMT en RIVM 

is gekomen, kan Laverhof de maatregelen niet versoepelen en 

blijven de huidige maatregelen van kracht. We willen iedereen 

een veilige omgeving blijven bieden. Wij vragen u dan ook om u 

de komende tijd te houden aan de geldende afspraken.  

Corona-maatregelen 

Na vaccinatie van bewoners blijven de corona-maatregelen nog 

gewoon gelden bij Laverhof: 

* Er zijn maximaal 2 personen per dag welkom bij bewoners. 

* Buiten een ommetje maken met een bewoner kan nog steeds 

met 1 persoon in navolging van de landelijke coronamaatregelen. 

* Was of desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 

* Een mondkapje is verplicht tijdens het gehele bezoek. 

* 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. 

* De avondklok is sinds 31 maart verlaat tot 22.00 uur. Zorg er 

zelf voor dat u tijdig weer thuis bent na een bezoek. 

* 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 

 


