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Haren, 26 februari 2021 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
De ontwikkelingen rond de corona-besmettingen in Westerholm gaan snel. Op basis van het 
bron- en contactonderzoek, hebben we een besmetting vastgesteld bij 9 bewoners en 7 
medewerkers. Volgens protocol en in afstemming met de medische behandelaar en de GGD 
hebben wij een aantal maatregelen getroffen: 
 

1. Alle medewerkers zijn uitgenodigd voor een preventieve test, die gisteren en vandaag 
is en wordt uitgevoerd. 

2. Vandaag worden alle nog niet geteste bewoners getest. Voor zover nodig zijn de 
contactpersonen persoonlijk op de hoogte gesteld. 

3. De testuitslag communiceren wij direct na ontvangst. 
4. Verpleging van een aantal besmette bewoners zal plaatsvinden op een COVID-unit van 

collega-organisatie ZINN. Dit om de medewerkers van Westerholm te ontlasten. Eén 
en ander in afstemming met de bewoner en/of contactpersoon. 

5. Medewerkers die in direct contact zijn met bewoners, werken volledig beschermd. 
6. Alle bewoners verblijven vanaf nu gedurende het onderzoek naar de mate van 

verspreiding van het virus in quarantaine. Dat betekent dat zij op hun appartement 
verblijven en dat bezoek en verblijf buitenshuis niet mogelijk zijn. Zodra zicht bestaat 
op de verspreiding van het virus, bekijken wij of we de bewegingsvrijheid kunnen 
vergroten omdat dit bijzonder belangrijk is voor uw welbevinden. 

7. Woonzorgassistenten en overige medewerkers zijn aanwezig voor persoonlijke 
aandacht voor bewoners en ondersteuning van de zorgprofessionals. 

8. De tweede vaccinatieronde heeft plaatsgevonden voor zover de gezondheidssituatie 
van de betreffende bewoners dat mogelijk maakte. 

 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of bijzonderheden wilt weten. Gezien de druk 
op onze organisatie stroomlijnen we de informatieverstrekking enigszins. Wilt u uw vragen 
stellen via de mail aan info@westerholm.nl of rechtstreeks via de telefoon aan 
ondergetekende via tel.nr. 06 13008778? 
 
Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij u informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dineke Katerberg 
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