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Haren, 15 november 2021 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Helaas hebben we een corona-besmetting moeten vaststellen bij een bewoner van 
Westerholm en zijn we in afwachting van testuitslagen van een aantal andere bewoners. 
Gelukkig zijn alle bewoners gevaccineerd, dat maakt de situatie anders dan eerder. Toch 
hebben we de maatregelen aangescherpt ter voorkoming van verspreiding van het virus.  
Hieronder treft u de maatregelen die vanaf heden ingaan. 
 
Besmette bewoners en bewoners met klachten in afwachting van testuitslag 
Deze bewoners verblijven in quarantaine op hun appartement en worden ondersteund 
door medewerkers in volledige PBM-uitrusting (PBM=persoonlijke beschermingsmiddelen). 
Gedurende de quarantaine is huishoudelijke hulp niet mogelijk. Het toilet wordt schoon 
gehouden door het locatieteam.  
 
 
Bewoners zonder klachten in afwachting van de testuitslag 
Bewoners die in contact zijn geweest met een besmet persoon, worden getest. Als zij geen 
klachten hebben hoeven zij in afwachting van de testuitslag niet in quarantaine. Zij 
verblijven wel zoveel mogelijk op hun appartement en beperken hun verblijf in de openbare 
ruimte. Zij nemen niet deel aan de gezamenlijke koffie, maaltijden en activiteiten in het 
Grand Café (grote zaal).  
 
Testen 
Bij het vermoeden van een besmetting vindt op dag 1 en dag 5 een zogenaamde PCR-test 
plaats. Er is sprake van een vermoeden als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat u in 
contact bent geweest met een besmet persoon. Het locatieteam stelt de contactpersoon op 
de hoogte van het afnemen van de test als de bewoner hiertoe niet zelf in staat is. De 
behandelend arts of verpleegkundig specialist stelt u op de hoogte in geval de testuitslag 
positief is. Een negatieve testuitslag ontvangt u van een medewerker van het locatieteam 
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Bezoek 
Het bezoek is beperkt tot maximaal 2 personen per dag. Wij vragen u dit zelf onderling te 
regelen. Bij binnenkomst geldt de registratieplicht voor bezoek: bij de entree kan het 
bezoek zich registreren op de lijst die klaar ligt. 
Het bezoek draagt een mondkapje gedurende de gehele bezoekperiode, ook als u zit  en 
afstand houdt. 

 
Bezoek aan besmette bewoners 
Bezoek is mogelijk, mits hierover van tevoren afspraken worden gemaakt met de 
medewerkers van het locatieteam. Het bezoek vindt plaats in volledige PBM-uitrusting. 

 
Restaurant 
Voor familie en andere derden is het restaurant gesloten. Bewoners die niet besmet zijn en 
geen verhoogd risico hebben doordat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon of 
zelf klachten hebben, kunnen gewoon gebruik blijven maken van het restaurant. 
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
Grote bijeenkomsten waarbij derden aanwezig zijn, worden afgelast. Helaas geldt dit ook 
voor de herdenkingsdienst die we voor a.s. woensdag hebben gepland.  
Voor de overige activiteiten geldt dat deze doorgaan voor zover het mogelijk is om 1,5 
meter afstand te houden. Het hospitality-team zal u daarover tijdig informeren. 
 
Boosterprik 
We bereiden ons voor op de boosterprik. Naar verwachting zal dit begin volgende week tot 
de mogelijkheden behoren.  
 
Basisregels 

1. Houdt 1,5 meter afstand tot de ander, schudt geen handen 
2. Was en/of desinfecteer vaak uw handen, hoest en nies in de elleboog 
3. Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen 
4. Binnen Westerholm draagt iedereen een mondneusmasker, ook op het appartement 

van de bewoner.  
5. Bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen. 
6. Ieder draagt het mondneusmasker dat Westerholm verstrekt en dat te vinden is bij 

binnenkomst van het gebouw. 
 
Zoals aangegeven zijn bewoners volledig gevaccineerd. Uit de eerdere corona-periode hebben 
we geleerd dat welzijn en veiligheid van bewoners soms tegenover elkaar staan. Met de 
genomen maatregelen hopen we hierin een verantwoorde middenweg te hebben gevonden. 
Zoals steeds staan we open voor feedback en horen we graag ideeën en suggesties ter 
verbetering. U kunt ons altijd bereiken rechtstreeks via 06 36310199 (Jiska Keizer) of 06 
13008778 (ondergetekende) of via de receptie van Westerholm. 
  
Met vriendelijke groet, 

Dineke Katerberg, directeur-bestuurder 


