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Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
In aansluiting op onze vorige nieuwsbrief informeren wij u over de recente ontwikkelingen 
rond het coronavirus en hoe wij hier als Westerholm mee omgaan. Hierbij volgen wij de 
adviezen van Actiz, onze brancheorganisatie, inzake het coronavirus op. Deze zijn gebaseerd 
op informatie van het RIVM en GGD. 
 
Hoewel het virus zich ook in Nederland verspreidt, is er op dit moment in Nederland geen 
sprake van wijdverspreide transmissie.  
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in 
het gezicht van een ander. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals 
kortademigheid of hoest. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, 
brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met een besmette 
patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten 
twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook 
melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen wordt de kans 
kleiner dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.  
  
Goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van besmetting.  
Voor ons allen geldt dat het belangrijk is om de hygiëne goed in acht te nemen, dus hoesten 
of niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen. Bij de ingang van 
het hoofdgebouw en het Westerhuys hebben wij het mogelijk gemaakt om bij binnenkomst 
direct handhygiëne toe te passen.  
 
Vanaf nu zullen wij handcontact vermijden als het niet beslist noodzakelijk is. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat we bij begroetingen niet meer elkaars hand zullen schudden. Hierdoor kan 
het risico op overdracht via de handen aanzienlijk worden verminderd. 
Wij vragen u om deze richtlijnen in acht te willen nemen en ook uw bezoekers en sociale 
contacten hierop te attenderen. 
 
Als familieleden of andere sociale contacten in besmet gebied geweest zijn of in contact 
geweest zijn met een besmet persoon, dan verzoeken wij u hen te vragen in een periode van 
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twee weken niet op Westerholm te komen. Zonodig met ons af te stemmen welke 
handelwijze gewenst is. 
 
Wilt u de ontwikkelingen rond het coronavirus zelf volgen, dan vindt u op de website van het 
RIVM actuele informatie, laatste inzichten en vragen & antwoorden. 
Specifieke instructie over (hand)hygiëne kunt u vinden via onderstaande link: 
 

o https://www.rivm.nl/hygiene 
o https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak 

Er is naast de RIVM-site ook een landelijk info-nummer beschikbaar voor vragen: 0800-1351.  
 
Leidt deze informatie tot vragen of opmerkingen dan kunt u die altijd stellen aan Jiska Keizer, 
manager Wonen, Welzijn en Zorg of mij. U kunt ons rechtstreeks op Westerholm bereiken of 
via de receptie.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 
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