
Beste vrijwilliger,  
 
Hierbij ontvangt u weer een update in verband met de huidige situatie over het coronavirus en de 
toespraak van minister-president Rutte van afgelopen maandag 14 december. 
 
Helaas moeten we beginnen met het verdrietige nieuws dat er drie cliënten zijn overleden aan de 
gevolgen van corona. Wij wensen de nabestaanden, medebewoners en medewerkers veel sterkte 
toe. 
 
Daarnaast willen we u melden dat er dit jaar helaas geen kerstmarkt is, zoals in de jaren hiervoor. 
Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus is het onmogelijk dit te organiseren. Alle 
medewerkers en vrijwilligers ontvangen vóór de kerstdagen een gepast kerstgeschenk op hun eigen 
privéadres. Mocht u met de Kerst nog niks hebben ontvangen, stuur dan vanaf maandag 28 
december een mail naar kerstgeschenk@detwentsezorgcentra.nl. Vermeld hierin uw naam en uw 
adresgegevens. Er wordt dan contact met u opgenomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, 
raad van bestuur 

 

 
Toespraak Rutte dd. 14 december 2020 
Maandagavond heeft minister-president Rutte een toespraak gehouden. Hierin kondigde hij een 
lockdown aan voor de komende 5 weken.  
 
Voor De Twentse Zorgcentra betekent dit het volgende: 

• Er mogen maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen i.p.v. de eerder gestelde 3. 
Uitzondering hier op zijn 24, 25 en 26 december: dan blijft 3 personen het maximum.   
Elke bewoner mag dus maximaal 2 personen tegelijk, 1 keer per dag, op bezoek ontvangen. 
Het bezoek vindt in principe plaats in de eigen kamer. Mocht dat niet lukken, dan kan 
uitgeweken worden naar de gezamenlijke woonkamer. Dit kan echter alleen als er op dat 
moment geen andere bezoekers aanwezig zijn. Reserveren blijft dus heel belangrijk; wij 
vragen de teams het bezoek te organiseren en in samenspraak met de 
cliëntvertegenwoordigers of vrijwilligers tot een goede planning te komen.  
 

• De maximale groepsgrootte buiten is door het kabinet gesteld op 2 personen.  
Dit geldt voor onze cliënten en medewerkers zodra ze zich op de openbare weg begeven. Onze 
zorgparken ’t Bouwhuis en de LosserHof zien we als een besloten gebied; hier geldt deze regel 
dus niet. We vragen begeleiders echter wel zoveel mogelijk de groepsgrootte te 
minimaliseren, vanwege de uitstraling naar de omgeving. . 

 

• Voor de contactberoepen geldt dat alleen de medische beroepen door mogen werken. Dit 
betekent dat de pedicure, kapper en eventuele andere niet-medische contactberoepen hun 
werkzaamheden moeten staken. Voor een pedicurebehandeling die medische noodzakelijk 
is, kan contact gezocht worden met de medische dienst. 

 

• We willen zo weinig mogelijk bewegingen van externen op de groep. Alleen zaken die echt 
niet kunnen wachten, vinden doorgang. 
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• Al onze activiteiten vanuit het Netwerk AKG laten we zoveel mogelijk doorgaan, omdat we te 
maken hebben met kwetsbare kinderen/mensen.  
 

• Logeren thuis en dagbesteding gaan gewoon door in deze periode van lockdown. Ook de 
minister heeft gezegd dat dit belangrijk is. Alleen als een regio in risiconiveau 3 zit of een 
locatie in quarantaine zit, gelden hier andere afspraken en maatregelen voor.   

 
Situatie op de LosserHof 
Voor de LosserHof is besloten over te gaan naar fase drie van de routekaart: zeer ernstig. De 
maatregelen zoals genoemd op de routekaart worden uitgevoerd. De buitenlocaties, Sportlaan en 
locaties in Hengelo, horen hier niet bij. Bewoners van de Sportlaan kunnen echter geen gebruik meer 
maken van dagbesteding op de LosserHof. 
 
Vanaf woensdag 16 december is de gehele dagbesteding op de LosserHof gesloten. De extramurale 
dagbesteding zal wel georganiseerd blijven. Cliënten die gebruik maken van dagbesteding buiten het 
terrein blijven tot nader bericht thuis.  
 
Waarom nemen we dit besluit? 
Verder ingrijpen is nodig om de basiszorg te garanderen en de gezondheid van de medewerkers te 
bewaken. De aanleiding voor de maatregel is de continuïteit van zorg. Sinds begin november is er 
sprake van een steeds hoger aantal besmettingen bij medewerkers en cliënten. Bij elke besmetting 
zijn er medewerkers die niet inzetbaar zijn voor de zorg waardoor de zorg op de schouders rust van 
de overblijvende collega’s. Daarom hebben we nu iedereen nodig om die basiszorg te kunnen 
leveren.  
 
Hoe lang? 
De maatregel geldt in ieder geval van woensdag 16 december tot zondag 10 januari. In de 1e week 
van januari besluiten we hoe we na 10 januari verder gaan.  
 
Welke maatregelen gelden? 
De maatregelen zoals genoemd in niveau drie (zeer ernstig) van de routekaart gelden:  

• Medewerkers van dagbesteding worden ingezet in de zorg om de basiszorg op de groepen te 
kunnen garanderen.   

• Woongroepen draaien volgens weekenddienst zoals afgesproken (peildatum 1 december 
2020).   

• Dagbestedingsmedewerkers zakken in het rooster van de woonteams en draaien in goed 
overleg dezelfde diensten als de woonteams.  

• We gaan er vanuit dat iedereen óf met Kerst óf met oud en nieuw werkt, niemand 
uitgezonderd. We zorgen dat collega’s rust kunnen nemen.  

• We lossen de problemen en vraagstukken op door samenwerking en gesprek. Samen lukt het 
ons om door deze uitzonderlijke situatie heen te komen.  

• Alle medewerkers met een zorggerelateerde opleiding worden ook ingezet. 

• De coaches houden voortdurend de personele situatie van de woongroepen in de gaten en 
kunnen indien nodig medewerkers verzoeken op een andere groep diensten te draaien (dit is 
niet vrijblijvend). 

• In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat verwanten in goed overleg met Pb’er en 
gedragskundige betrokken worden bij de verzorging van de eigen verwant. 

• Het is mogelijk dat verwanten hun familielid enige tijd thuis laten verblijven. Hiervoor is een 
geringe onkostenvergoeding per dag beschikbaar.  

 



We beseffen dat we veel vragen van onze medewerkers, maar we kunnen helaas niet anders; we 
doen met elkaar alles om de continuïteit van zorg te waarborgen. Onze welgemeende dank aan en 
waardering voor een ieder die steeds op korte termijn in kan spelen op de veranderende 
omstandigheden. 

 
Situatie in de regio Almelo 
Het aantal besmettingen in de regio Almelo neemt weer af. Dat betekent dat de regio Almelo  vanaf 
woensdag 16 december weer teruggekeerd is naar niveau 2 van de routekaart. Samen met de teams 
en de coaches worden maatwerkafspraken per locatie gemaakt.   

 
Aantal besmettingen 
Deze week (10 t/m 16 december) zijn er 17 nieuwe besmettingen onder cliënten en (voor zover 
bekend) 23 besmettingen onder medewerkers bijgekomen.  
 
Het aantal nieuwe besmettingen onder medewerkers is niet volledig bekend; in onderstaand 
staafdiagram ontbreken de cijfers van de regio Losser.  
 

 
 
 
Tussen 10 en 16 december zijn er 47 cliënten getest op het coronavirus. De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaand cirkeldiagram.  
 



 
 
 

Vaccinaties 
Op landelijk niveau wordt gesproken over wanneer en hoe medewerkers in de zorg zullen worden 
gevaccineerd. Als er meer bekend is over het vaccinatiebeleid voor medewerkers zullen wij de 
medewerkers en u hierover uiteraard informeren.  

 
10 dagen quarantaine voor cliënten; hoe zit dat? 
Eén van onze artsen vertelt hier het volgende over: 
“Als een cliënt in quarantaine moet, gelden de volgende afspraken. Onze cliënten moeten allemaal 
10 dagen in quarantaine blijven en worden niet getest na 5 dagen, terwijl dat in bepaalde situaties 
voor medewerkers wél kan. Wij houden deze quarantaineperiode aan, omdat het immuunsysteem 
en de conditie van veel van onze cliënten zwak is. Daarnaast is het voor veel cliënten niet goed 
mogelijk om aan te geven welke klachten ze hebben. De 72 uur in quarantaine vervalt hiermee en 
het gaat dus standaard naar 10 dagen quarantaine.  
 
Het RIVM ziet dat het grootste percentage van de besmette mensen binnen 5 dagen klachten 
ontwikkelt, maar een kleiner gedeelte zal ook na 5 dagen nog klachten ontwikkelen en dan pas covid-
positief worden. Daarom geeft het RIVM aan zeer waakzaam te blijven en zeer laagdrempelig te 
testen bij klachten. De 5 dagen quarantaine en daarna testen is een risicoafweging, waarbij met 
name ook de continuïteit van het arbeidsproces (economie) is meegenomen. Deze afweging kunnen 
we goed begrijpen. Wij kunnen voor onze kwetsbare populatie dit risico echter niet nemen. 
Daarnaast nemen de meeste cliënten niet deel aan een arbeidsproces. 10 dagen is lang, maar met de 
huidige inzichten helaas noodzakelijk. Niet iedereen is even kwetsbaar, we moeten echter een 
strakke lijn hanteren om het enigszins werkbaar te houden.” 
 

Verschil quarantaine en isolatie 
Quarantaine: wat bedoelen we?  
De groep blijft dicht, er mag geen bezoek komen, bewoners mogen niet naar de dagbesteding. Een 
geteste cliënt blijft in zijn eigen kamer (isolatie). De rest van de groep, die geen klachten heeft of niet 
getest is, mag gewoon van de kamer af. We proberen waar mogelijk wel afstand te houden tussen 
cliënten. De basis is veruit het belangrijkst; mondmasker op, afstand houden (tenminste 1,5 meter 
waar mogelijk), handen wassen en handschoenen dragen. Afstand houden geldt ook voor 
medewerkers onderling zoals bijvoorbeeld tijdens de overdracht. 
 



Het is niet aan groepen om zelf een strenger beleid te hanteren bovenop het organisatiebeleid. Het 
organisatiebeleid wordt bepaald door de arts en praktijkverpleegkundige in overleg met de coach. 
               
Isolatie: wat bedoelen we? 
Een geteste cliënt die wacht op de uitslag van de test of een positief geteste cliënt verblijft op de 
eigen kamer in isolatie. Personeel kan de cliënt verzorgen met volledige beschermingsmaatregelen. 
De medische dienst bekijkt of overplaatsing naar de cohort mogelijk is. Dit creëert rust op de groep, 
vermindert de kans op besmetting en maakt het makkelijker de zorg te organiseren.  

 
 
 
 


