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Nieuwsbrief 

Haren, 28 februari 2021 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Vorige week dinsdag is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag zijn bewoners getest. We hebben u van de tussentijdse testresultaten 
op de hoogte gehouden. Nu de laatste testresultaten binnen zijn, hebben we een besmetting 
bij 11 bewoners vastgesteld. Een aantal bewoners wordt verpleegd op de COVIDunit van 
ZINN. 
 
In afstemming met de medische behandelaren en de GGD is de aanpak als volgt: 

1. Alle bewoners worden volledig beschermd verzorgd en verpleegd. 
2. Na deze eerste testronde vinden nog twee testrondes plaats volgens onderstaand 

schema: 

Eerste test ontvangen op Tweede test Derde test 
Woensdag 24 februari Maandag 1 maart Zaterdag 6 maart 

Donderdag 25 februari Dinsdag 2 maart Zondag 7 maart 

Vrijdag 26 februari Woensdag 3 maart Maandag 8 maart 

  
3. Deze twee volgende testrondes vinden plaats omdat de incubatietijd van een 

besmetting 2 tot 10 dagen is. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u geen 
bezwaren heeft tegen deze testrondes. 

4. De zorgmedewerkers komen persoonlijk bij u als bewoner langs om de test af te 
nemen. 

5. De quarantaine geldt in ieder geval totdat de uitslagen van de derde testronde van 8 
maart bekend zijn. Bezoek is niet mogelijk en bewoners verblijven op hun 
appartement en in afstemming met de zorgmedewerkers zo mogelijk op de huiskamer. 

6. Er zijn extra medewerkers aan het werk voor persoonlijke aandacht. Ook 
ondersteunen zij waar mogelijk en nodig bij het inzetten van digitale- en eventuele 
andere communicatiemiddelen. 

7. Voor praktische regelzaken kunnen contactpersonen tijdens kantoortijden bellen met 
het algemene nummer van Westerholm nr. 050 5342122 of mailen naar 
info@westerholm.nl. Als u als bewoner vragen heeft dan kunt u natuurlijk terecht bij 
de zorgmedewerkers op de manier zoals u dat gewend bent. 

 
Voor u ter informatie: uit de eerste testronde van medewerkers blijken 5 medewerkers 
positief getest te zijn. In de vorige berichtgeving was een foutje geslopen. Uiteraard verblijven 
zij thuis in quarantaine. Ook alle medewerkers worden op dag 5 en dag 10 opnieuw getest. 
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Onze aandacht en zorg gaan uit naar het welbevinden van alle bewoners en in het bijzonder 
van bewoners die besmet zijn. Aarzelt u niet om uw vragen en zorgen met ons te delen. Met 
zorgmedewerkers kunt u spreken over het persoonlijke welbevinden. Heeft u andere vragen 
neemt u dan met mij contact op via tel.nr. 06 13008778 of via de mail info@westerholm.nl.. 
 
Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij u informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 


