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Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen geen rechten worden ontleend 

2020 was een moeilijk jaar. Corona bracht veel verdriet, er was 

veel eenzaamheid en velen misten het persoonlijk contact met 

dierbaren. Tegelijkertijd waren er ook positieve dingen. Het 

gevoel van saamhorigheid, de vele attenties in welke vorm dan 

ook en de creativiteit die ontstond om toch met elkaar in 

contact te blijven. We hopen dat we in 2021 corona de baas 

worden. Hiervoor moeten we ons aan de maatregelen houden 

om zo besmettingen te voorkomen. Alleen samen kunnen we 

corona verslaan.  

 

In deze nieuwsbrief geen informatie over corona; hierover 

houden we u op de hoogte via de speciale nieuwsbrief 

‘Corona-informatie’. Wel informeren wij u graag over diverse 

onderwerpen die mogelijk voor u van belang zijn.  

 

KERSTVAKANTIE  

Persoonlijke verzorging en verpleging 

Voor vervanging tijdens de kerstvakantie werken we ook dit jaar 

weer met gediplomeerde medewerkers en een aantal vervangers. 

Veel van de vervangers zijn al bij u bekend. Desondanks zal er 

misschien aanpassing nodig zijn in de vaste afspraken die met u 

gemaakt zijn. We hanteren altijd de norm dat, als we meer dan een 

half uur afwijken van de afgesproken tijd, u door ons of een van de 

medewerkers op de hoogte wordt gesteld. Tevens kan het zijn dat 

een van onze medewerkers met u in gesprek gaat of het mogelijk is 

dat uw mantelzorger u bijvoorbeeld een keertje helpt.  

 

DUS: Bent u tijdens de feestdagen niet thuis of uw familie of 

mantelzorger neemt de zorg over? Geef dit dan zo spoedig 

mogelijk door aan onze wijkverpleegkundigen, dan kunnen we 

de planning hierop aanpassen. Bij deze alvast heel hartelijk 

bedankt voor uw medewerking en begrip. 

 

Huishoudelijke verzorging 

Via uw vaste medewerker heeft u door het ondertekenen van het 

wijzigingsbriefje aan ons door kunnen geven of tijdens de komende 

kerstvakantie vervanging noodzakelijk is. Uw vaste medewerker is 

op de hoogte van uw wensen en de procedure voor vervanging. 

 

Ook deze vakantie maken we weer gebruik van studenten. 

Sommigen zijn al bekend bij u, anderen niet. Uw eigen medewerker 

zorgt ervoor dat bij u thuis in de map een actueel 

ondersteuningsplan van de werkzaamheden zit en dat zij het werk 

zo gepland heeft, dat de vervangende medewerker alleen de 

wekelijkse werkzaamheden hoeft uit te voeren. Wilt u ervoor zorgen 

dat de map voor de vervangende medewerker klaar ligt? 
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Heeft u aangegeven dat u geen vervanging wenst en is er in de 
tussenliggende periode in uw situatie iets veranderd, dan kunt u 
dit alsnog doorgeven aan de wijkverpleegkundigen via telefoon 
(0413) 29 81 80. Ook kunt u hen bellen, mochten er zaken anders 
lopen dan gewenst.  
 
WIJKVERPLEGING 
Met verslagenheid ontvingen wij op 11 juli het verdrietige bericht 
dat onze zeer gewaardeerde collega wijkverpleegkundige Irrin van 
Velzen is overleden. Wij herinneren Irrin als een spontane, 
professionele en kundige wijkverpleegkundige.  
 
Hieronder een actueel overzicht van het wijkverpleegkundig team. 
 
Voor Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch: 

    
Carla Wouters  Hans Mels 
 
Voor Berlicum, Middelrode en Heeswijk 

    
Annette Cuijpers Susan Slegers 
 
HYGIËNE 

Onze medewerkers doen er alles aan om veilig te werken en te 

voorkomen dat u en/of zijzelf besmet raken met het coronavirus. 

Daarom dragen zij altijd een mondkapje. Als zij langer dan 15 

minuten binnen 1,5 meter afstand van cliënten werken, dragen zij 

ook preventief handschoenen.  
 

GEEN BEZOEK TIJDENS THUISZORG 
Wij willen u nogmaals voor ieders veiligheid, dringend vragen om 

tijdens de thuiszorg geen bezoek in huis te hebben. Huisgenoten 
vallen hier natuurlijk niet onder. Bezoek maakt de kans op 

besmetting, ook van onze medewerkers, onnodig groot. 

Dus komt een medewerker langs van Ondersteuning Thuis? Vraag 

uw bezoek dan (tijdig) te vertrekken en op een ander moment terug 

te komen. Veilige zorg tijdens corona; dat doen we samen! 
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HOUD ONGEWENST BEZOEK BUITEN DE DEUR 
Ook in coronatijd zijn er mensen die misbruik maken van de 
situatie. De dagen zijn alweer kort en het is vroeger donker. Doe 
’s avonds, als u geen bezoek meer verwacht, de deur niet open. 
Onze medewerkers komen zoveel mogelijk op de afgesproken 
tijden bij u aan huis. Zij dragen een uniformjasje en hebben een 
badge en een eigen ID kaart. Twijfelt u aan de juistheid, doe de 
deur niet open en neem contact met ons op. 
 
DIVERSE SOORTEN BEHANDELING OOK VOOR CLIËNTEN 
ONDERSTEUNING THUIS 
Zowel in onze locaties als bij u thuis, bieden wij verschillende 
soorten behandeling aan. Denk hierbij aan een fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, diëtist, gz-psycholoog en specialist 
ouderengeneeskunde. 
 
De behandelaars werken veel onderling samen als het gaat om 
cliënten met bijvoorbeeld een beroerte (CVA), Parkinson, 
dementie, COPD, artrose, valgevaar, etc. Hierdoor zijn de 
behandeling van de cliënt en de adviezen die gegeven worden 
op elkaar afgestemd. Ook mantelzorgers en andere 
hulpverleners kunnen voor informatie bij het team behandeling 
van Laverhof terecht.  
 
Wanneer kunt u bijv. contact opnemen met een logopedist? 

• Wanner u moeite heeft met het kauwen en doorslikken van 
eten, drinken en/of medicatie; 

• Wanneer u moeite heeft met het begrijpen van taal of vinden 
van de woorden; 

• Wanneer u moeite heeft met het overbrengen van een 
boodschap of met een gesprek gaande houden; 

• Wanneer u moeite heeft met verstaanbaar spreken; 

• Bij stemproblemen; 

• Bij ademklachten; 

• Wanneer u moeite heeft met het begrijpen en toepassen van 
ongeschreven regels binnen een gesprek, bijvoorbeeld 
beurtgedrag, oogcontact, begrijpen van figuurlijke taal etc. 

 
Wanneer kunt u bijv. contact opnemen met de diëtist? 

• Als u weinig eetlust heeft; 

• Als de weegschaal 3 kilo of meer lager aangeeft (OOK bij 
overgewicht);   

• Als de kleding wijder wordt of bijv. een horloge of broekriem 
losser zit;  

• Als er sprake is van minder goede conditie en minder energie 
of puf; 

• Als u minder kracht in de armen en benen heeft of als deze 
opvallend dun worden;  

• Als eten niet meer lukt door benauwdheid of misselijkheid;  

• Bij meer dan één week diarree of misselijkheid.  
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Meer informatie?  
De logopedisten en diëtisten van Laverhof zijn te bereiken via de 
receptie van Cunera | De Bongerd, tel. 0413 - 29 81 00. De 
receptioniste verbindt u door of maakt een terugbelnotitie. 
U kunt ook mailen naar logopedist@laverhof.nl of  

dietist@laverhof.nl. 

 

VERTREK DIRECTEUR CLUSTER Behandeling, Revalidatie  

en Ondersteuning Thuis (B.R.O.T.) 

Met ingang van 1 januari neemt directeur Annemiek van de Rijdt 

na ruim 7 jaar afscheid van Laverhof. Na haar functie als directeur 

cluster Heeswijk-Uden, gaf zij sinds 1 september als directeur 

leiding aan cluster B.R.O.T. Ze begint als bestuurder bij Severinus, 

een zorgorganisatie in Veldhoven, aan een nieuwe uitdaging. Op 

dit moment is nog niet bekend wie haar gaat opvolgen. 

 

MAGAZINE ‘RECHT UIT HET HART’ 

Onlangs hebt u het magazine ‘Recht uit het hart’ ontvangen. In het 

speciale magazine delen we verhalen uit de eerste coronacrisis. 

Heeft u naar aanleiding van dit magazine behoefte om over uw 

ervaringen te praten, dan kunt u contact opnemen met de 

wijkverpleegkundige.  

 

CLIËNTENRAAD CLUSTER B.R.O.T. 

De cliëntenraad houdt steekproefsgewijs interviews met cliënten 

van Ondersteuning Thuis over hun ervaringen. I.v.m. corona 

vinden deze interviews nu telefonisch plaats. U ontvangt hierover 

een brief, wanneer u gebeld wordt.  

 

Heeft u vragen, een advies of opmerkingen, of wilt u zich zelf 

aanmelden voor een interview, dan kunt u contact opnemen met 

de ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraad, Berlien van 

Rozendaal, tel. (073) 544 27 00, e-mail cr.brot@laverhof.nl.  

 

Besproken onderwerpen in de vergaderingen van de cliëntenraad 

t/m september 2020 zijn o.a.: 

1. Jaar-verbeterplannen afdeling Behandeling, GRZ, hospice 

2. Meetweek 

3. PREM-enquête 

4. Cliëntwaardering 

5. Corona 

6. Nieuwsbrief Ondersteuning Thuis 

7. Bijeenkomst mantelzorg 

 

Namens de medewerkers van Laverhof, wens ik u fijne 

feestdagen!  

Yolanda Verstegen 

 

 

 

Heeft u vragen over zorg 

en ondersteuning? 

Neem contact op met de 

wijkverpleegkundigen, 

bereikbaar van ma t/m vr 

van 7.00 tot 17.00 uur. 

Buiten deze tijden wordt u 

doorgeschakeld.  

T (0413) 29 81 80 

 

www.laverhof.nl  
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