
 

Nieuwsbrief voor bewoners en betrokkenen met het laatste nieuws vanuit Huize Herfstzon 

  

NIEUWSBRIEF Huize Herfstzon 11 april 2022  

(inclusief coronanieuws) 
 

Beste bewoner, contactpersoon, bezoeker of belangstellende,  

Zoals u weet zijn de landelijke Coronamaatregelen afgeschaft en gaat Nederland weer terug 

naar de normale situatie. Dat proberen we ook in Huize Herfstzon en dat is fijn.   

U bent als bezoeker weer van harte welkom in Huize Herfstzon zonder mondkapje.  

Bewoners kunnen ook weer deelnemen aan groepen buiten Huize Herfstzon. 

Omdat Corona nog niet weg is in de samenleving, zijn er voor de verpleeghuizen in 

Nederland nog wat basismaatregelen nodig. Zo ook in Huize Herfstzon.  

1. Het gebruik van desinfectans voor de handen bij de hoofdingang blijft als basisregel 

aan de orde.  

 

2. We vragen de bezoekers nog om zoveel mogelijk om 1,5 meter afstand te houden 

van andere bewoners en andere bezoekers.  

 

3. Bezoek op het appartement zelf is, in verband met de onderlinge afstand, nog 

beperkt tot 3 personen per appartement in het hoofdgebouw en 4 personen in 

Kapellengaarden. Buiten het appartement gelden geen beperkingen.  

 

4. De zorgmedewerkers gebruiken tijdens de intensieve verzorging nog mondkapjes. 

Dat doen ze nog een tijdje om uw naaste te beschermen. In de huiskamers, gangen of 

kantoren hoeven medewerkers dit niet meer te dragen.  

 

5. Tijdelijk extra beschermende maatregelen bij een Covidbesmetting. Als er bij een 

bewoner of op een afdeling een (vermoede) Covidbesmetting is, dan wordt u 

gevraagd om weer even een mondkapje te dragen, desinfectans te gebruiken en 

soms een schort aan te doen. Die reiken wij dan uit. Dan dragen ook de 

zorgmedewerkers tijdelijk weer mondkapjes en schorten in de gangen en 

huiskamers.  

 

6. Communicatie gaat vanaf nu op locatie met een flyer. We informeren u over Covid 

bij de hoofdingang of bij de ingang van een appartement van een bewoner.  

 

7. We stoppen vanaf nu met de aparte Coronanieuwsbrieven en verwijzen u naar de 

instructies op de locatie die per dag verschillen. Weer meer terug naar het normaal. 

Versoepeling Coronaregels, minder maatregelen nodig! 

De basisregels voor Corona die in het verpleeghuis blijven  
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Op 13 april komen twee mensen van buiten (auditoren) de kwaliteit van 

Huize Herfstzon toetsen.  

Dit wordt met een mooi woord de “externe audit van PREZO” genoemd, 

dit staat voor PREstaties in de ZOrg.  

Deze twee kwaliteitsexperts bekijken op die dag alles in de organisatie, 

van zorg en facilitair tot aan administratie, leiding en veiligheid. Deze 

auditoren kijken in alle papieren en lopen die dag ook rond in Huize 

Herfstzon om de praktijk te zien en te horen. Verder voeren zij gesprekken met 

medewerkers, bewoners, cliëntenraad, Raad van Toezicht en andere betrokkenen bij Huize 

Herfstzon. 

Wij hebben voldoende toestemmingsformulieren teruggekregen om de inzage in dossiers 

van enkele bewoners en enkele medewerkers te kunnen geven. Dank daarvoor. 

Dit is een mooie manier van toetsing of we naar behoren ons werk doen. We hopen op 

mooie resultaten op deze auditdag en zullen veel van hun bevindingen leren. 

Voor de Covidperiode kenmerkte Huize Herfstzon zich door de grote betrokkenheid van 

familie en bezoek. Dat varieerde van dagelijks bezoek en hulp op de afdelingen, 

familieavonden, de jaarlijkse familie-doe-dagen, bezoek aan de tuin en het restaurant en het 

er samen op uitgaan met de bewoners.  

Met de Coronaperiode is dit heel erg beperkt geweest en bijna afgebouwd, maar voor uw 

naaste willen we dit weer opnieuw opstarten en leven inblazen.  

De meeste bewoners vinden visite krijgen of op visite gaan erg belangrijk en gezellig. Samen 

eens even de kledingkast ordenen van winter- naar zomerkleding kan ook nuttig en gezellig 

zijn.  Graag doen we ook een beroep op familie en vrienden om bezoek en uitstapjes meer 

mogelijk te maken.  

Misschien vinden u en een familielid of een bekende het leuk om samen naar een museum 

te gaan (suggestie: Klompenmuseum in Goor). 

Of even te winkelen of gewoon een ommetje te maken in Goor en even een kijkje te nemen 

op de markt. Maar ook even samen zitten in het restaurant of in de tuin van Huize Herfstzon.  

             

Nu er geen bezoekbeperkingen meer zijn, zien we u graag weer meer komen bij de 

bewoners. U bent weer van harte welkom!!!  

Bericht over de jaarlijkse kwaliteitstoetsing op 13 april 

       Familiebetrokkenheid weer van harte welkom! 
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Door vertrek van een huidig lid is er is een vacature in de cliëntenraad. Heeft u 

belangstelling om vanuit bewonersperspectief mee te praten en te denken in Herfstzon? 

Bent u familielid van een bewoner of voelt u zich op andere wijze betrokken?  We horen het 

graag. De raad benadert zelf ook mensen om de vacature ingevuld te krijgen, maar ook bij 

deze een oproep aan u.                                                                                                                         

Neem graag telefonisch contact op met Jan Overbeek, voorzitter, via 06-10937511. 

   ---0---0---0---0---0---0--- 

   ---0---0---0---0---0---0--- 

 

We hopen u met de nieuwsbrief goed te hebben geïnformeerd. 

Angelique Lamme, directeur-bestuurder 
Stella Broeks, regisseur 
Astrid Scholten, leidinggevende teams 
 

P.S. Heeft u een idee of wens voor een onderwerp in een volgende nieuwsbrief?                                                                               

Bericht dit graag aan de regisseur: s.broeks@dewarmehuizen.nl 

Vrijwilligers chauffeurs gezocht voor het rondbrengen van maaltijden Lekker 

Ett’n in Goor en omgeving:                                                                      
 

Lekker Ett’n is de warme maaltijdbezorging vanuit Huize Herfstzon aan thuiswonende ouderen en 

chronische zieken die het hard nodig hebben. 

Op de dagen dat u rijdt, rijdt u tussen de middag van 11.15-13.15 uur. Dagen zijn in overleg. 

U kunt met uw eigen auto rijden (met een dekkende vergoeding) of met de auto van Herfstzon. 

  

Kent u iemand die u hiervoor heel geschikt vindt of heeft u zelf belangstelling?  Kom met ons 

overleggen of het wat voor u is. Het is erg mooi en dankbaar werk. U draagt bij aan het helpen van de 

kwetsbare mensen in uw omgeving. 

 

Bel of mail graag om uw belangstelling aan te geven.  

Aanmelding kan via    g.kip@herfstzongoor.nl 
 

 

 

       Vacature in de cliëntenraad van Huize Herfstzon 
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