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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

Het is alweer de negende nieuwsbrief. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over corona. 

We bespreken de volgende onderwerpen: 

1. Persconferentie 

2. Vervoer 

3. Vaccinatie 

4. Maatregelen 

 

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. Persconferentie 
Dinsdag 2 februari was er een persconferentie van minister-president Rutte.  

Het aantal zieke mensen neemt af, ook in de ziekenhuizen. 

Dat is goed nieuws. 

Maar er komen wel nieuwe soorten van het coronavirus bij. 

Die verspreiden zich sneller. 

En kunnen de komende weken voor meer zieke mensen zorgen. 

Daarom worden alle maatregelen verlengd tot dinsdag 2 maart.  

Hoe het daarna verder gaat, weten we nog niet. 

 

2. Vervoer 
Er zijn nieuwe regels voor het vervoer van cliënten die ouder zijn dan 18 jaar. 

Je mag in het taxibusje nog maar met 1 persoon per bank zitten. 

Je mag ook niet meer dicht achter elkaar zitten. 

Iedereen moet een mondkapje dragen. 

De regels gelden niet als je in hetzelfde huis woont. 

Je begeleider vertelt het je als er voor jou iets verandert. 

 

3. Vaccinatie 
In januari is de vaccinatie in Nederland begonnen. 

Vaccineren betekent inenten. 

Alle cliënten die bij ons wonen, hebben een 1e prik 

gekregen.  

Alleen als ze dat goed vonden.  

Over 4 weken volgt de 2e prik. 

De minister heeft dat aangepast. 

De 2e prik zou eerst na 3 weken zijn. 

Maar nu dus niet meer. 

 

Cliënten die niet bij De Twentse Zorgcentra wonen, krijgen de prikken bij hun 

eigen huisarts of de GGD.  

Dus niet bij De Twentse Zorgcentra.  

We weten nog niet waar en wanneer. 

Zij krijgen een brief van de huisarts of GGD. 

 

Alleen mensen die 18 jaar of ouder zijn krijgen de prik. 

 

 



 

4. Maatregelen 
Basisregels  

De volgende basisregels gelden nog steeds in Nederland:  

- Was vaak je handen.  

- Hoest en nies in je elleboog.  

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

huisgenoten.  

- Vermijd drukte.  

- Blijf thuis als je verkouden bent.  

Ook bij De Twentse Zorgcentra houden we ons hier nog 

steeds aan.  

 

Bezoek 

Per dag mag er 1 bezoeker bij je komen. 

Dit was eerst twee. 

Per dag mag je ook maar 1 keer ergens op bezoek. 

 

Avondklok 

Er zijn veel besmettingen als vrienden en familie elkaar bezoeken. 

Daarom heeft de regering een avondklok ingevoerd. 

Je mag niet naar buiten tussen 21:00 uur ’s avonds en 04:30 uur ‘s ochtends.   

Behalve als dat echt moet. 

Bijvoorbeeld als je begeleider moet komen werken. 

 

Mondkapjes  

Begeleiders van wonen en dagbesteding moeten mondkapjes dragen tijdens hun 

werk.  

Ook bezoekers moeten mondkapjes dragen.  

Jullie hoeven dat niet in je eigen huis. 

Op je werk overleg je het met je begeleider.  

Op sommige andere plekken moet het wel.  

Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.  

En in openbare ruimtes zoals winkels.  

Begeleiders van wonen en dagbesteding krijgen andere 

mondkapjes van ons. 

Die mondkapjes zien eruit zoals op het plaatje. 

Ze beschermen nog beter tegen het coronavirus. 

 

 



 

 

Extra maatregelen  

We vinden het belangrijk dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden.  

Daarom zijn soms extra maatregelen nodig.  

In iedere regio kijken we hoe de situatie is.  

En welke extra maatregelen nodig zijn.  

We doen dit voor de regio’s Almelo, Enschede en Losser.  

In verschillende regio’s kunnen verschillende maatregelen gelden.  

Voor het netwerk Ambulant, Kind en Gezin kijken we apart wat nodig is.  

 

Risiconiveaus  

In nieuwsbrief 5 zat een routekaart met informatie over de extra maatregelen. 

En met informatie over de risiconiveaus.  

Er zijn drie niveaus.  

Bij ieder niveau horen andere maatregelen.  

In de regio Losser geldt risiconiveau 3: zeer ernstig. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat de dagbesteding dicht is.  

Dat blijft zo tot in ieder geval 2 maart. 

Als er meer mensen ziek worden, gaan de regio’s Enschede en Almelo ook naar 

risiconiveau 3. 

Je begeleider kan je hier meer over vertellen. 

 

5. Tot slot 
Nieuwsbrief in beeld 

Van iedere nieuwsbrief maken we ook een video. 

In de video leest Petra van BOOM TV de nieuwsbrief voor.  

En zijn er filmpjes te zien. 

De video’s van de nieuwsbrieven staan op de website van De Twentse Zorgcentra: 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/45729/actueel/corona/nieuwsbrieven-

voor-clienten 
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