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Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Na een relatief rustige periode, hebben we nu in en rond Westerholm toch meerdere malen 
te maken met een besmetting. Hoewel de coronavariant die nu circuleert, minder ernstige 
ziekteverschijnselen met zich brengt zoals het nu lijkt, nemen we toch maatregelen om 
verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Het coronavirus is grillig en kan nog steeds leiden 
tot ernstige ziekte. In deze nieuwsbrief de belangrijkste punten op een rij. 
 

Basisregels corona 
Wij vragen u om een aantal basisregels in acht te blijven nemen, omdat deze bewezen 
hebben bij te dragen aan de voorkoming van verspreiding van het virus: 

1. Houdt zoveel mogelijk 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. Zorg voor voldoende ventilatie, zet geregeld een raam open 

 
Mondneusmasker 
Medewerkers dragen een mondneusmasker als er sprake is van een uitbraak. Dit is het geval 
als er op een etage drie of meer bewoners besmet zijn. Als u besmet bent en u ontvangt 
zorg, dan draagt de medewerker ook een mondneusmasker, als onderdeel van een volledige 
PBM-uitrusting (PBM= Persoonlijke Beschermings Middelen). 
 
Bezoek  
Als u op bezoek gaat bij een bewoner die besmet is, meldt u zich dan bij het locatieteam. Zij 
helpen u met het aan- en uittrekken van PBM-kleding. Indien mogelijk, beperk het bezoek 
aan een etage waar een uitbraak is.  Kom in ieder geval niet met meer dan twee personen 
tegelijk, zodat u in staat bent om voldoende afstand tot de ander te houden. Of breng het 
bezoek in de buitenlucht. Ook zou het fijn zijn dat u als contactpersoon derden die wellicht 
op bezoek willen gaan, informeert over de situatie van de bewoner en de regels die gelden. 
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Eten in het restaurant en deelname aan gezamenlijke activiteiten 
Woont u op een etage waar een uitbraak is, dan vragen wij u om niet deel te nemen aan 
gezamenlijke activiteiten en niet te eten in het restaurant. Medewerkers zullen met u 
overleggen op welke wijze u uw eten kunt ontvangen en hoe u uw sociale contacten kunt 
vormgeven. Individuele activiteiten zoals post ophalen en buiten wandelen blijven mogelijk. 
 

 
Uitbraak 
Op dit moment zijn op de eerste etage drie bewoners besmet. De uitbraak-status verdwijnt 
vijf dagen na vaststelling van de laatste besmetting. Medewerkers zullen u informeren over de 
opheffing van deze status. Mocht er op een andere etage sprake zijn van meerdere 
besmettingen (en dus van een uitbraak) dan zullen de medewerkers u hierover ook 
informeren. 
 
Coronamoe 
Wellicht bent u een beetje moe van alle richtlijnen rond corona. Dat geldt voor velen van ons. 
In de aanpak zullen we niet weer die rigoureuze maatregelen nemen zoals aan het begin van 
de coronaperiode door de overheid werd voorgeschreven. We gaan voor een evenwicht 
tussen leefbaarheid en veiligheid. Dat is ingewikkeld want dat evenwicht is voor ieder individu 
verschillend en maatregelen gelden voor een groep. Aan ons allen de uitnodiging om in 
gesprek te blijven en te kijken welk maatwerk in een specifieke individuele situatie mogelijk is. 
Ziet u mogelijkheden ter verbetering laat het dan weten. U kunt mij altijd bereiken via de 
receptie en anders in de wandelgangen of rechtstreeks via 06 13008778. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dineke Katerberg,  
directeur-bestuurder 


