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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

Het is alweer de zestiende nieuwsbrief. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over de 

persconferentie van Premier Rutte en 

minister De Jonge.  

 

We vertellen over de volgende onderwerpen: 

1. Basisregels 

2. Mondkapjes 

3. Coronatoegangsbewijs 

4. Extra vaccinatie 

 

We blijven nieuwsbrieven voor jullie maken. 

Ook als de coronacrisis voorbij is. 

 

Over een tijdje krijgen jullie weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, raad van bestuur 

  



 

1. Basisregels 
De volgende basisregels gelden in Nederland: 

- Blijf thuis en laat je testen bij klachten zoals 

verkoudheid. 

 Ook als je ingeënt bent. 

- Blijf thuis bij een positieve test en vermijd contact 

met anderen. 

 Ook als die anderen ingeënt zijn. 

- Schud geen handen. 

-  Was vaak en goed je handen. 

- Hoest en nies in je elleboog.  

- Houd 1,5 meter afstand van andere mensen, behalve van je huisgenoten. 

 Deze regel was weg, maar is nu weer terug. 

- Zorg voor voldoende frisse lucht in je kamer. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra houden we ons nog steeds aan de basisregels. 

 

 

2. Mondkapjes 

In Nederland krijgen weer meer mensen corona. 

Daarom moet je weer op meer plaatsen een mondkapje 

dragen. 

De begeleiders dragen daarom ook weer vaker een 

mondkapje. 

En ook bezoekers moeten weer een mondkapje dragen. 

Als het bezoek op jouw eigen kamer is, dan mag het 

mondkapje af.  

Jij hoeft in je eigen huis geen mondkapje te dragen. 

Moet je op je werk een mondkapje dragen? 

Dat overleg je met je begeleider.  

 

 

3. Coronatoegangsbewijs 

Het coronatoegangsbewijs is op meer plaatsen nodig.  

Daardoor is er op die plaatsen minder kans op besmetting met corona. 

Bezoekers hebben daarom in onze eigen restaurants een coronatoegangsbewijs 

nodig. 

En ook buiten op het terras of in het zwembad op ons terrein. 

En bij evenementen op ons terrein.  



 

Jij hebt op al die plekken geen coronatoegangsbewijs nodig. 

Buiten De Twentse Zorgcentra heb je wel een coronatoegangsbewijs nodig. 

Op de website van de overheid staat wanneer en waar je een 

coronatoegangsbewijs nodig hebt. 

Scan de QR-code om naar de website te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Extra vaccinatie 

In december kunnen cliënten die bij De Twentse Zorgcentra wonen een extra 

prik krijgen. 

De extra prik is nodig om je nog beter te beschermen tegen corona. 

Alleen mensen die 18 jaar of ouder zijn krijgen deze extra prik. 

Je krijgt de extra prik alleen als je dat goed vindt. 

 

De arts en de praktijkverpleegkundige gaan de inentingen doen. 

Je hoort van de begeleiding wanneer de arts en de praktijkverpleegkundige langs 

komen. 

We weten nu nog niet wanneer dit is. 

 

Cliënten die niet bij De Twentse Zorgcentra 

wonen, krijgen de prik waarschijnlijk bij hun eigen 

huisarts of bij de GGD.  

We weten niet waar en wanneer. 

 

 


