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Haren, 13 maart 2020 

 

Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
In aansluiting op eerdere nieuwsbrieven 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. 
 
Griep 
In Westerholm heeft op dit moment een aantal bewoners en medewerkers griep. Gelukkig is 
er geen sprake van een besmetting met het corona-virus.  
 
Maatregelen ter preventie van corona 
Zoals u ongetwijfeld uit de media heeft vernomen, worden er steeds meer maatregelen 
genomen om de opmars van het corona-virus te voorkomen en te spreiden. In het hele land 
krijgen mensen met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts het advies om 
thuis te blijven; ze moeten sociale contacten zo veel mogelijk mijden tot ze weer zijn 
opgeknapt. Voor medewerkers in de zorg geldt dat ze mogen werken als er sprake is van 
bovengenoemde klachten. Ze moeten thuisblijven als er ook nog sprake is van koorts.  
Voor iedereen geldt dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen moeten worden gemeden. 
Deze maatregelen gelden in elk geval tot 1 april. 
 
Wij hebben een aantal besluiten genomen en wij volgen hierbij de richtlijnen van Actiz, GGD 
en RIVM. Deze maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.  
 

Hygiëne maatregelen 
Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog en éénmalig gebruik van papieren 
zakdoekjes belangrijk.  Ook vermijden wij contact door geen handen te schudden. Belangrijk is 
om handcontact aan het gezicht te vermijden. 
 
Bezoek 
Het regeringsbeleid is dat bezoek aan ouderen en mensen met verminderde weerstand zoveel 
mogelijk moet worden beperkt. Wij vragen u om goed na te denken of bezoek aan 
Westerholm noodzakelijk is en om in het geval er toch een bezoek wordt afgelegd, de hygiëne 
richtlijnen toe te passen. Wij vragen u om niet te komen 
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- als u in een risicogebied bent geweest of in contact bent geweest met iemand die 
besmet is 

- als u last hebt van neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts. 
Aan familie van bewoners die griep hebben, vragen wij om extra voorzichtig te zijn en om 
altijd eerst met de zorgmedewerkers te overleggen over een eventueel bezoek. Richtlijn is dat 
u bij bezoek aan een zieke bewoner, afstand houdt en lichamelijk contact met de zieke 
bewoner vermijdt. 
 
Activiteiten 
Als richtlijn hanteren we dat activiteiten waar externen aan deelnemen, niet doorgaan. 
Activiteiten waar alleen bewoners aan deelnemen gaan wel door, waarbij we steeds opnieuw 
deelnemers zullen wijzen op toepassing van de hygiëne-richtlijnen. Eten in het restaurant en 
koffie drinken gaan wel door, externe gasten zijn daarbij niet welkom.  
Een dezer dagen wordt een uitnodiging voor de paasbrunch verstuurd. Aangezien deze pas op 
8 april is gepland, gaan we er op dit moment vanuit dat deze doorgaat. Mocht na verloop van 
tijd blijken dat het toch niet verantwoord is, dan zullen wij hierover nader berichten. 
De diensten van de kapper, de bloemenman, de pedicure en overige externe geregelde 
gasten/dienstverleners worden tot 1 april stopgezet. 
We zullen steeds een afweging maken tussen het belang van de te nemen maatregelen en het 
belang van de leefbaarheid in Westerholm. 
 
Vrijwilligers 
De inzet van vrijwilligers beperken we tot het rondbrengen van de maaltijden in de wijk. Zij 
ontvangen instructie over hoe de maaltijden rondgebracht moeten worden. 
We vragen de overige vrijwilligers om thuis te blijven.  
Voor hulp bij koffiedrinken en de maaltijden in het restaurant, vragen wij de collega's van de 
ondersteunende dienst om te assisteren. 
 
Vergaderingen en andere bijeenkomsten met externen 
Vergaderingen met derden, zullen we buiten de deur houden.  
 
Informatie 
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.  
 
 
 

https://www.actiz.nl/cms/track_txt.aspx?cuid=109779&tracker=9DD5DCA48853
https://www.rivm.nl/hygiene
https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak
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Tot slot 
De aanpak landelijk is gericht op waar mogelijk voorkoming en anders op spreiding van de 
piek van het virus, zodat er voldoende capaciteit over blijft om mensen die wel besmet raken, 
de nodige zorg te kunnen bieden. Dit stelt ons voor ingewikkelde afwegingen en besluiten, die 
we met de nodige zorgvuldigheid nemen. De signalen die we van u krijgen waarop we moeten 
letten en waaraan we aandacht moeten besteden, helpen enorm.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 
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