
Beste vrijwilliger, 
 
Op 6 mei heeft het kabinet versoepeling van maatregelen laten weten. Het virus is niet weg, maar er 
mag in stappen weer wat meer. Het kabinet verwacht dat we nog lang voorzichtig moeten zijn, zeker 
totdat er een vaccin is. Het vaccin zal dit jaar echter nog niet beschikbaar zijn voor ons.  
 
We hebben gemerkt dat medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers heel graag willen weten 
wat de maatregelen betekenen voor De Twentse Zorgcentra. Daarom hebben de raad van bestuur en 
het managementteam samen het beleid voor de komende maanden uitgestippeld.  
 
Een kanttekening is hierbij op z’n plaats: alle versoepelingen en afspraken kunnen veranderen zodra 
de overheid met andere maatregelen komt, of maatregelen intrekt. Ook kan het zijn dat het 
coronavirus bij ons zodanig uitbreekt dat we zelf met andere maatregelen moeten komen. Dit zou 
ook kunnen betekenen dat we op dat moment teruggaan naar de situatie zoals die nu is. 
 
Kruisbesmetting voorkomen 
Als organisatie willen we aan de ene kant besmetting met het virus voorkomen en aan de andere 
weer wat meer ruimte geven. Om aan beide aspecten recht te doen, hebben we besloten te gaan 
werken met ‘gesloten eenheden’. Dat zijn vaste groepen van mensen die bewegen in dezelfde locatie 
of dezelfde eenheid. Hiermee hopen we kruisbesmetting te voorkomen. Kruisbesmetting kan 
namelijk optreden als mensen van verschillende locaties, regio’s, disciplines, enz. met elkaar in 
contact komen. 
 
Blijf binnen je eigen eenheid 
Een eenheid is een woonlocatie, dagbestedingslocatie, school, kantoor, enz. We leggen nu uit wat we 
bedoelen met ‘blijf binnen je eenheid’ voor de verschillende eenheden. 
 
Woonlocatie 
Alle medewerkers van een woonlocatie (in één gebouw), cliënten en hun directe verwanten/ 
vertegenwoordigers (beperkt tot 2 personen) vormen samen een eenheid. Binnen deze eenheid 
gelden de volgende afspraken: 
- Alle activiteiten vinden plaats binnen de eenheid. 
- Bezoek van verwanten is beperkt, op maat en alleen op afspraak mogelijk vanaf 25 mei (zie 

kopje beperkte bezoekregeling) inclusief uitwisselen van de was, afgeven van cadeaus enz.  
- Soms kan het nodig zijn dat er collega’s van een andere eenheid komen. Dat zijn bijvoorbeeld de 

eigen gedragskundige, de eigen coach maar ook de arts; dit is toegestaan. Deze collega’s passen 
wel de maatregelen toe van het RIVM: komen niet als ze verkouden zijn, passen handhygiëne 
toe, blijven op 1,5 meter afstand enz. Tussen de bezoeken aan de verschillende woonlocaties zit 
minimaal 48 uur. In situaties waarin die 48 uur niet kan (bijv. bij een incident, of nood), of bij 
noodzakelijk fysiek contact met een cliënt worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. 

- Andere mensen die op de locatie komen, zijn personen die noodzakelijk onderhoud doen 
(brandveiligheid, enz.). Met deze mensen is afgesproken dat ze passende 
beschermingsmaatregelen nemen.   

- Het is niet toegestaan dat andere mensen dan hierboven benoemd op de locatie komen. 
 
Dagbesteding 
Voor de dagbesteding geldt dat normaal gesproken een dagbestedingslocatie ook een eenheid zou 
zijn. Maar omdat de dagbesteding nu gesloten is, is hier nu geen sprake van. Wel gaan we op korte 
termijn nog kijken naar de cliënten die niet bij De Twentse Zorgcentra  wonen en normaal gesproken 
bij ons dagbesteding volgen (voor planning zie ‘routekaart’). 
 
Scholen 



Voor medewerkers die werken op een school, is de eenheid het gebouw van de school. 
 
Netwerk ambulant, kind en gezin 
Voor de ondersteuning vanuit het netwerk ambulant, kind en gezin wordt op korte termijn 
uitgewerkt wat ‘blijf binnen je eenheid’ voor de verschillende vormen binnen het netwerk betekent 
(voor planning zie ‘routekaart’). 
 
Door het werken met afgebakende eenheden is de kans op kruisbesmetting beperkt tot de eigen 
eenheid. Bij besmetting gaat de eenheid dicht en stopt alle bezoek. De regels en afspraken van 
andere eenheden hoeven dan niet per se te veranderen. Verderop staat onder ‘routekaart’ uitgelegd 
tot wanneer we zo werken. 
 
Verruiming op maat voor bewoners 
Er mag weer meer, maar de best passende vorm kan verschillend zijn. En niet alles van vroeger is al 
mogelijk. Daarom maken we voor iedere bewoner een individueel plan in overleg met u als 
verwant/vertegenwoordiger en met de gedragskundige en/of arts. In dit plan maken we afspraken 
over bezoek en hoe dat plaats kan vinden. Ook bespreken we met elkaar - als het weer kan (zie 
routekaart) - de wens voor logeren bij ouders, van het terrein af gaan etc. Er is al eerder een Richtlijn 
LVB vastgesteld, bijvoorbeeld voor bewoners die in een eigen appartement wonen of naar betaald 
werk gaan. Kijk in de routekaart voor de data waarop wat mogelijk is. De risico’s van een eventuele 
besmetting moeten goed worden afgewogen, zeker bij kwetsbare cliënten. Belangrijk hierin is dat de 
organisatie uiteindelijk beslist of bezoek en beweging verantwoord is. Deze verantwoordelijkheid ligt 
voor iedere individuele cliënt bij de betreffende persoonlijk begeleider en gedragskundige/arts. De 
afspraken leggen we vast in ‘Mijn Leven’. 
 
Beperkte bezoekregeling 
We gaan gelukkig weer starten met een beperkte vorm van bezoek. We beginnen met een kleine 
stap. We kijken wat dit voor effect oplevert: besmetting of niet. Afhankelijk daarvan gaan we 
eventueel een volgende stap zetten. Welke stappen dat zijn, ziet u in de routekaart die via de link 
onderaan deze brief te raadplegen is.  
 
Kort samengevat zijn dit de spelregels voor de eerste stap die we zetten: 

 Per bewoner maken we afspraken op maat die uitgaan van 1,5 meter afstand (= RIVM 
richtlijn). 

 De gemaakte afspraken leggen we vast in ‘Mijn Leven’. 

 De pb-er bereidt de cliënt voor op bezoek met 1,5 meter afstand.  

 1 x per week is bezoek op afspraak mogelijk. 

 Bezoek bestaat uit maximaal 2 personen. Dit zijn steeds dezelfde personen. 

 Bezoek is zoveel mogelijk buiten: wandelen, fietsen, in de tuin koffie drinken, voor het raam 
staan, in de bushokjes afspreken, enz.  

 Op ’t Bouwhuis en de LosserHof wordt een aparte centrale bezoekruimte ingericht. Deze kan 
op afspraak worden bezocht (informatie daarover volgt). 

 Voor alle groepswoningen op ’t Bouwhuis en de LosserHof geldt dat er geen bezoek in de 
woning zelf mogelijk is.  

 Voor overige (buiten)locaties vragen we de medewerkers een bezoekruimte in te richten die 
na ieder bezoek wordt gedesinfecteerd. 

 Bewoners in een volwaardig appartement (met woon- en slaapkamer) kunnen 1x per week 
bezoek ontvangen in hun eigen appartement (mits bezoek hygiënemaatregelen toepast, 1,5 
meter afstand houdt, niet in algemene ruimten komt, niet naar wc gaat). 

 Voor ouders die kinderen in verschillende woonlocaties bezoeken geldt dat er minimaal 48 
uur zit tussen de afspraken. 



 Gebruik hulpmiddelen om de 1,5 meter te bewaken: wandelstok (van 1,5 meter lang tussen 
twee personen in), tafel ertussen, enz.  

 Bezoek is verplicht zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. 
 
Routekaart 
Klik hier voor de routekaart waar u op kunt zien wat er de komende maanden weer mag en 
kan. Nogmaals: alle versoepelingen en afspraken kunnen veranderen zodra de overheid met andere 
maatregelen komt, of maatregelen intrekt. Ook kan het zijn dat het coronavirus bij ons zodanig 
uitbreekt dat we zelf met andere maatregelen moeten komen. Uiteraard ontvangt u hiervan dan 
bericht en zullen wij de routekaart aanpassen.  
 
Tot slot 
Zoals u hebt gemerkt, houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. We willen u vragen om 
erop te vertrouwen dat wij alle betrokkenen zullen informeren als dat nodig is. Mocht u zelf vragen 
hebben, dan kunt u een mail sturen naar corona@detwentsezorgcentra.nl. Samen zorgen we ervoor 
dat we zo goed mogelijk door de crisis heenkomen.  

 
Met vriendelijke groet, 
Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 
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