Nieuwsbrief
Haren, 5 maart 2021
Geachte bewoners en contactpersonen,
De besmettingen met het Coronavirus in Westerholm leiden tot veel reacties. Allereerst dank
ik u, bewoners die in quarantaine verblijven, voor uw geduld en uithoudingsvermogen in deze
voor u bijzonder moeilijke situatie. Ook dank aan u als contactpersonen voor uw steun,
feedback en overige reacties. Het is fijn te merken dat in veel opzichten een grote
betrokkenheid bestaat.
In deze nieuwsbrief informeer ik u naar aanleiding van de reacties die we hebben ontvangen.
Westerholm en Westerhuys
Hoewel in eerste instantie de besmetting was vastgesteld op de tweede etage van het
hoofdgebouw, bleek al snel dat de risico's op een besmetting gelden in het gehele gebouw en
voor alle bewoners. De aanpak geldt daarom voor alle bewoners zowel van het hoofdgebouw
als van het Westerhuys.
Feit is dat Westerholm een open organisatie is, wat in goede tijden als erg fijn wordt ervaren.
In minder goede tijden betekent het dat er op u allen een zekere verantwoordelijkheid rust
om u te houden aan de interne richtlijnen.
Aanpak
Na vaststelling van de eerste besmetting worden, in afstemming met GGD en medische
behandelaren, alle bewoners getest. Testen gebeurt om inzicht te krijgen in de mogelijke
verspreiding van de besmetting.
Er vinden drie testrondes plaats, op dag 1, dag 5 en dag 10. In de nieuwsbrief van 28 februari
staan de dagen waarop de testen worden afgenomen vermeld. Dit herhaaldelijk testen is van
belang omdat het kan zijn dat de eerdere test te vroeg kwam, waardoor het virus nog niet aan
te tonen was.
Werking van het vaccin
Nu een groot aantal bewoners de eerste en ook de tweede vaccinatie heeft gehad, zijn er
vragen over de werking van het vaccin in relatie tot de ontstane besmettingen. Op individueel
niveau adviseer ik u hierover te spreken met de zorgmedewerkers of uw medisch
behandelaar. In het algemeen kan gezegd worden dat het vaccin beschermt tegen ziekte door
corona. Na één vaccinatie is er sprake van een zekere bescherming en na twee vaccinaties is
de bescherming nog groter. De kans om corona te krijgen na twee vaccinaties is erg klein,
maar niet nul. Daarom gelden voor gevaccineerde mensen voorlopig dezelfde algemene
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coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Graag verwijs ik u naar deze link voor
uitgebreide informatie over de werking van de vaccins:
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Testresultaten tot nu toe
Op dit moment zijn 12 bewoners besmet en 7 medewerkers. Een aantal besmette bewoners
wordt verpleegd op de COVID-unit van ZINN. Medewerkers die besmet zijn verblijven
uiteraard thuis in quarantaine. Ook voor medewerkers geldt dat zij drie testrondes ondergaan.
Werkwijze
Verzorging van alle bewoners vindt plaats in volledig beschermende kleding. Bewoners eten
en drinken op het appartement. Er zijn extra medewerkers aanwezig voor individuele
ondersteuning van u als bewoner. Om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken,
komen uitsluitend zorgmedewerkers en woonzorgassistentenop uw appartement om zorg en
ondersteuning te verlenen. Zij verzorgen ook de schoonmaak voor zover absoluut
noodzakelijk.
Welbevinden
Het verblijf in quarantaine op het eigen appartement is niet goed voor het welbevinden van u
als bewoner, evenmin voor u als contactpersonen. Ook niet voor de medewerkers van
Westerholm. Kortom, voor iedereen is dit een echt akelige situatie. We zitten in een situatie
waarin het kiezen is uit twee kwaden.
Zolang er een aanwijsbaar risico bestaat op een besmetting als gevolg van aanwezige
besmettingen in ons gebouw, zullen wij de aanpak zoals bovenomschreven blijven volgen.
In voorkomende individuele situaties stemmen we in overleg met u en uw medisch
behandelaar af over de te volgen behandeling/aanpak.
Perspectief
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. Uiteraard zullen wij u zo
spoedig mogelijk na 8 maart informeren over de resultaten en de vervolgaanpak.
U kunt van ons aannemen dat we de quarantaine niet langer laten bestaan dan noodzakelijk.
Onze aandacht en zorg gaan uit naar het welbevinden van alle bewoners en in het bijzonder
van bewoners die besmet zijn. Zoals gezegd, het is fijn om betrokkenheid en steun te ervaren.
Ook kritische reacties zijn zeer welkom omdat alle reacties samen ons helpen om optimaal de
zorg en ondersteuning te geven die nodig 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
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