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Betreft: maatregelen m.b.t. het coronavirus 

 

Geachte heer, mevrouw, 

U bent contactpersoon van een of meer van onze bewoners. Graag informeren wij u over de 

aanpak van het Corona-virus door Zorggroep Liante. 

Zorggroep Liante is volop bezig om zo goed mogelijk de verspreiding van het Corona-virus 

(COVID-19) in onze huizen te voorkomen. Omdat het om een virus gaat dat zeer besmettelijk is, 

moeten we daarvoor een flink aantal vervelende maatregelen nemen. De maatregelen die wij 

nemen zijn op advies van het RIVM, ActiZ (de branchevereniging van zorgorganisaties) en 

RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg). Wij hopen dat u begrip heeft voor deze 

maatregelen en verzoeken u zich goed te houden aan deze noodzakelijke afspraken.  

De maatregelen die we hebben genomen zijn de volgende: 

Bezoek:  

 

 Uw verwant mag bezocht worden door maximaal één persoon per dag, die uiteraard vrij 

is van ziekteverschijnselen. Het heeft de voorkeur niet teveel wisselingen te laten 

plaatsvinden in het bezoek. Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of 

koorts blijf dan thuis.  Bent u kortgeleden in een risico gebied (zie RIVM site) geweest of 

bent u in contact geweest met een coronavirusinfectie, dan verzoeken wij u vriendelijk uw 

bezoek aan onze locaties uit te stellen. 

 

Zorg voor goede hygiënische maatregelen bij bezoek aan een locatie: 

 Regelmatig handen wassen met water en zeep of desinfectiemiddelen, ook bij 

binnenkomst van onze huis- en buurtkamers. Volg de handwasinstructies op. 

 Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. 

 Het gebruik van papieren zakdoekjes of tissues en het slechts éénmaal gebruiken 

daarvan. 

 Géén handen schudden.         1/2 



 

 
Geen groepsbijeenkomsten 

 Wij zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan genoodzaakt per maandag 16 maart 

2020 de restaurants te sluiten. 

 Er kan dus niet meer gezamenlijk koffie worden gedronken in de restaurants. 

 Kleinere groepsactiviteiten in buurt- en huiskamers zijn wel mogelijk, maar indien iemand  

verkouden is kan hij/zij hier niet aan deelnemen.   

 

Het zijn voor ons allen erg vervelende maatregelen, maar zij zijn absoluut noodzakelijk en 

gebaseerd op de richtlijnen en aanbevelingen die ons kabinet en de specialisten op het gebied 

van infecties en ouderenzorg hebben opgesteld.  

De belangrijkste symptomen van het Coronavirus (COVID-19) zijn neusverkoudheid, hoesten, 

keelpijn en koorts (boven de 38 graden). Ernstige klachten zijn koorts meer (dan 38 graden 

Celsius) en tevens hoesten of moeilijk ademen. Wij hebben onze  bewoners gevraagd hier extra 

alert op te zijn en, mocht hier sprake van zijn, dat onmiddellijk door te geven aan ons verzorgend 

en verplegend personeel. Zij zijn goed geïnstrueerd en extra alert en zullen indien de situatie 

daarom vraagt, contact opnemen met de huisarts. 

We willen als Zorggroep Liante op de juiste momenten de goede maatregelen nemen. Daarom 

hebben wij een crisisteam op iedere locatie ingericht die daarvoor zorgt. En dat doet zij samen 

met een Corona-crisisteam die voor de gehele Zorggroep werkt en die iedere dag met elkaar 

spreekt. Tevens zijn wij bezig een noodplan te maken om ervoor te zorgen dat we de inzet van 

onze medewerkers zo goed mogelijk op peil houden, ook als medewerkers getroffen zouden 

worden door het virus. 

Voor nadere vragen die u heeft kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij 

Zorggroep Liante, met de leidinggevende op de locatie of uw vraag stellen per mail: 

info@liante.nl.  U kunt ook onze website www.liante.nl raadplegen voor specifieke mededelingen. 

Ik wens u heel veel sterkte de komende periode. Wij vertrouwen op uw medewerking. U kunt er 

van overtuigd zijn dat wij alles doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en prijzen 

ons gelukkig met de inzet van onze medewerkers.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Anneke Groenenberg, 

directeur-bestuurder 
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