
 

Nieuwsbrief over CORONA voor bewoners en betrokkenen vanuit Huize Herfstzon 

  
                              

                  Corona NIEUWS van 3 september 2021 

Met deze brief informeren we u over de stand van zaken met Corona in Huize Herfstzon.  
We wisten altijd al dat het Coronavirus ook een keer bij Huize Herfstzon zou binnensluipen, 
we wisten alleen niet wanneer en hoe.  
 

                                                 

 

Nu, na anderhalf jaar, is het zover.  
Afgelopen week is door een familie-uitje 1 bewoner van Kapellengaarden besmet geraakt 
door het Covid-virus. Tot nu toe is het daarbij gebleven, er is geen Corona-uitbraak.  
 
Ons doel is om deze besmetting zo klein mogelijk binnen de perken te houden. Daarom is 
direct en snel gehandeld: de familie heeft het gemeld en de bewoner is direct in quarantaine 
gegaan. Op dit moment zijn er alleen lichte klachten, mogelijk dankzij de vaccinatie. De 
zorgmedewerkers die de directe intensieve zorg aan deze bewoner hebben verleend, zijn 
inmiddels getest en niemand is besmet geraakt. Enkele andere bewoners waarmee de 
bewoner een activiteit heeft gedaan, zijn ook preventief getest. Ook hun testen waren goed. 
Een uitbraak lijkt te zijn voorkomen door het snelle handelen van iedereen. Dank daarvoor.  
 
Omdat er op dit moment geen sprake is van een Corona-uitbraak, hoeven andere bewoners 
niet in quarantaine en kunnen zij binnen de richtlijnen meedoen aan activiteiten.  
 
De tweede stap is om in de komende 10 dagen extra op te letten en we trekken de touwtjes 
wat aan. We hebben voor de zekerheid deze maatregelen ingezet om verdere besmetting te 
beperken: 

1. De desbetreffende bewoner zit in quarantaine en wordt beschermd verpleegd.  
2. De bewoners en medewerkers die direct contact hebben gehad tijdens de 

besmettingsfase, zijn onderzocht via een Coronatest. Deze waren goed.  
3. We blijven iedereen observeren op klachten van verkoudheid, keelpijn en hoofdpijn. 

Bij klachten gaan we direct testen. Ook bij twijfel testen we.  
4. Voor de zekerheid mogen de bewoners van afdeling Kapellengaarden in de komende 

10 dagen niet in het hoofdgebouw van Herfstzon komen. Zij doen even niet mee met 
de gezamenlijke maaltijden en activiteiten.  

5. We voeren wat strengere controles in op het dragen van mondkapjes bij bezoekers 
en vrijwilligers.   

6. De knuffelcontacten mogen nog blijven zoals het nu is. 
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7. Medewerkers hebben aparte beroepsrichtlijnen voor het gebruik van mondkapjes in 
de zorgverlening. Uitzonderingen daarop zijn de huiskamers op Ster en Maan en een 
aantal individuele bewoners. Daar hoeven zij geen mondkapje op in verband met 
Dementiezorg. Dat kan ook zolang er geen sprake is van een Corona-uitbraak.   

8. Huize Herfstzon houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de 
gaten en we hebben iedere dag contact met het Coronacrisisteam.  

 
Graag maken we u nogmaals attent op de nu geldende maatregelen in Huize Herfstzon 
 

1. Algemeen 
 Om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan houden wij ons nog 
 steeds aan de volgende maatregelen en vragen u dat ook te doen: 

• Last van klachten als keelpijn, hoofdpijn of verkoudheid? Blijf dan thuis! 
• Draag een mondkapje binnen Herfstzon als u bezoeker of vrijwilliger bent. 

                            
• Handen desinfecteren bij binnenkomst en bij vertrek. 
• Houd 1,5 meter afstand van de bewoners en medewerkers. 
• Komt u terug van vakantie uit een oranje of rood land? Dan bent u de eerste 
 10 dagen na thuiskomst niet welkom op Herfstzon.  

 
2. Knuffelcontact 

Per bewoner zijn twee vaste gevaccineerde ‘knuffelbezoekers’ aangewezen.  Zij 
mogen binnen het appartement het mondkapje af en hoeven geen 1.5 meter afstand 
te houden. Het desinfecteren bij de ingang door “knuffelbezoek” blijft onveranderd.  
 

 
 

(Let op: draag buiten het appartement en in de gangen wel mondkapje!).  

 

3. Niet volledig gevaccineerde bewoners 1 bezoeker  

     Voor eventueel nog niet 100% gevaccineerde bewoners geldt vooralsnog maximaal 1   

     bezoeker per dag totdat de laatste prik is geweest.   
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4. Let extra op tijdens verjaardagen en familie-uitjes 

Draag een mondkapje in de auto als u een bewoner vervoerd, de ruimte in een auto is 

klein en een virus gaat snel rond. Ventileer in binnenruimtes en houdt afstand in groepen.  

 

5. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg 

Uitzonderingen op de bezoekersregeling kunnen alleen door de Corona-

commissie worden besloten, bijvoorbeeld in de periode vlak voor overlijden, bij een 

bijzonder jubileum of begrafenis van een naaste. 

 

Smokkel niet meer! We vragen of u zorgvuldig wilt omgaan met deze maatregelen en hopen 

dat u deze in deze -nog steeds beperkende- tijd goed kunt volhouden.  

 

We begrijpen dat u van deze informatie wat geschrokken kunt zijn, omdat het de eerste keer 

is dat we er in Huize Herfstzon mee te maken krijgen.  

Corona gaat nog niet weg uit de wereld en we moeten dus leren om te leven met Covid. Het 

zal in de toekomst vaker voorkomen dat een individuele bewoner, bezoeker of medewerker 

besmet raakt. Hopelijk stelt het u gerust dat we iedere keer zorgvuldig proberen om de 

gevolgen zo klein mogelijk te houden.  

Vanaf nu informeren we zulke kleine besmettingen niet meer via een nieuwsbrief, maar 

alleen aan de betrokkenen en de omgeving zelf.  

Een nieuwe nieuwsbrief komt nog wel uit als er een versoepeling of aanscherping van de 

maatregelen komt, of bij een grotere bijzonderheid of een nieuwe vaccinatieronde. 

Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan de zorgverleners. Zij zullen de leden van het 

Coronateam vragen om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden.  

Met vriendelijke groet,  

 

Angelique J.I. Lamme 
Directeur-Bestuurder Huize Herfstzon 

         Vragen en vervolg 


