
 
Algemeen over corona 
Algemeen 
 

 

In de overgang naar het nieuwe jaar informeren wij 
U over een aantal zaken betreffende corona en de 
organisatie. Wij zijn blij u te kunnen melden dat 
corona binnen Vredewold nog geen weg heeft zien 
te vinden.  

 

Wij moeten echter heel alert blijven en ook onze 
medewerkers beschermen. Dat moeten we samen 
doen. Dat alles anders loopt als u wenst of bent 
gewend dat is echt te begrijpen. Wij proberen daar 
zoveel mogelijk rekening mee te houden.   

 

Wij hebben wekelijks overleg met bestuur, 
managers en teamleider, en zo nodig vaker over de 
situatie met betrekking tot corona. Ook met de GGD 
hebben wij korte lijnen  en is er zeer regelmatig 
overleg. Dit doen we om de richtlijnen door de 
overheid goed te kunnen vertalen binnen ons beleid.  

 

Wij proberen het uitgangspunt te hanteren dat het 
leven van de bewoners in Vredewold zoveel als 
mogelijk zijn dagelijkse gang kan gaan. Gezien de 
soms onverwachte ontwikkelingen vraagt dat een 
grote mate van flexibiliteit. We proberen de 
continue afweging te maken tussen wat is het goede 
om te doen binnen de gestelde kader en richtlijnen. 

 

In deze nieuwsbrief geven wij u een kort overzicht 
van de situatie binnen Vredewold. 

Bezoekregeling 

 
De medewerkers van Vredewold doen er alles aan 

om te zorgen dat we zoveel mogelijk het dagelijkse 

leven van de bewoners te kunnen blijven volhouden. 

Dat betekent dat U van harte welkom blijft in 

Vredewold!  

We willen u wel vragen om met niet meer dan twee 

personen per bezoekmoment te komen en het 

maximum aantal van 4 bezoekers per bewoner per 

dag niet te overschrijden. 

Om ervoor te zorgen dat we het dagelijks leven van 

uw naasten en ook ervoor te zorgen dat onze 

medewerkers hun werk kunnen blijven doen. Vragen 

wij u serieus rekening te houden met het 

onderstaande: 
 

✓ Wellicht overbodig maar wij vragen u 

dringend om terughoudend te zijn met het 

bezoek van (jonge) kinderen aan Vredewold. 

✓ Nogmaals willen we de bezoekers van 

Vredewold op het hart drukken om alle 

hygiënemaatregelen in acht te nemen: thuis 

blijven bij klachten en een mondkapje op te 

doen en te houden tijdens het verblijf in 

Vredewold. 
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Boostervaccinatie. 

 
Afgelopen twee weken zijn bij alle bewoners van 
Vredewold de booster vaccinaties gezet. En we 
hopen met elkaar dat dit zijn werk mag doen en 
dat iedereen zoveel mogelijk klachtenvrij zo 
gezond mogelijk mag blijven. 
 
Ook onze medewerkers hebben half december al 
de mogelijkheid gehad om de booster vaccinatie 
op te halen dankzij de inzet van het gezamenlijk 
initiatief van alle instellingen en organisaties. 
 
Pulverhof 

 
Bewoners van de Pulverhof zijn afgelopen 
donderdag weer welkom geheten op het Piet 
Weitesplein in Vredewold. Ten gevolge van een 
zieke bewoner in de Pulverhof hebben wij alle 
voorzichtigheid in acht genomen. Gelukkig 
konden de maatregelen worden opgeheven. 
Bewoners van de Pulverhof zijn persoonlijk 
geïnformeerd.   
 
 

 
Vrijwilligers 

Om de activiteiten en de ondersteuning op de 

afdelingen zoveel mogelijk te kunnen blijven doen, 

zijn de vrijwilligers welkom. Echter ook onze 

vrijwilligers zijn terughoudend en voorzichtig in deze 

situatie. Zij overleggen van tevoren met de 

coördinator wat kan en wat mag met betrekking tot 

hun inzet. 

 

Afspraken 

 

▪ De kapsalon is gesloten en zal pas weer 

worden geopend als de maatregelen vanuit 

de overheid worden opgeheven. 

▪ De medisch pedicure kan als de situatie daar 

om vraagt en er dringende medische 

redenen ingeschakeld worden.  

▪ We proberen activiteiten wel zoveel mogelijk 

in kleine groepen te blijven organiseren en 

bij te dragen aan het stukje leefplezier van 

mensen. Door de komst van 2 nieuwe 

activiteitenbegeleiders per 1 december is er 

meer ruimte gecreëerd voor deze 

mogelijkheid. 

▪ Als organisatie zullen we samen met onze 

medewerkers continue de afweging maken 

wat kan en wat niet.  

 

 
 Wij wensen U een rustig en goed 2020. 

 

 

 

 

   

 

 

Goos Knol,  bestuurder  

Aletta Oosterhuis manager zorg 

 


