
Beste vrijwilliger,  

 
Het is alweer enige tijd geleden dat wij iets van ons hebben laten horen. Deze nieuwsbrief bevat 
informatie over de nieuwe maatregelen met betrekking tot corona. Dinsdag 2 november was er een 
persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Het aantal besmettingen is in de afgelopen 
weken hard gestegen. Daarom heeft het kabinet extra maatregelen genomen om de snelle 
verspreiding van het virus af te remmen. In deze nieuwsbrief aandacht voor de extra maatregelen en 
de gevolgen voor De Twentse Zorgcentra. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 

----------------- 
Meer aandacht voor de basisregels 

Allereerst gaven premier Rutte en minister De Jonge aan dat het van groot belang is dat iedereen de 
basisregels blijft volgen, of iemand nu wel of niet gevaccineerd is. Hoe beter we dit met elkaar doen, 
hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen 
zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 
Onder de basisregels wordt verstaan: 

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 

• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen. Deze regel is opnieuw 
ingevoerd. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed uw handen. 

• Hoest en nies in uw elleboog. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 
Uitgebreidere uitleg is te vinden op de website van de Rijksoverheid over de basisregels. 
 
Mondkapjes 

Sinds zaterdag 6 november geldt de mondkapjesplicht weer op meer locaties. Mondkapjes zijn 
opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt 
worden.   
Voor De Twentse Zorgcentra betekent dit dat u een mondkapje moet dragen in de algemene ruimtes 
(gangen/gezamenlijke woonkamer) als u komt. Daarnaast kan de begeleiding u vragen ook op andere 
momenten een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als u een cliënt verzorgt en de 1,5 meter dus niet 
gewaarborgd kan worden. 

 
QR code/coronatoegangsbewijs 
Ook geldt sinds zaterdag 6 november het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een 
coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Wij sluiten ons aan bij de 
maatregelen van de overheid. Dat betekent dat u een QR-code moeten laten zien in onze horeca, op 
het terras, in ons zwembad en bij onze grotere evenementen. 

 
Boostervaccinatie 
Tenslotte is in de persconferentie gemeld dat vanaf december wordt gestart met het aanbieden van 
een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met 
een eigen medische dienst. Dat betekent dat onze cliënten, bovenop de twee vaccinaties die zij al 



eerder kregen, een extra vaccinatie kunnen krijgen. Dit geeft extra bescherming tegen ernstige ziekte 
en ziekenhuisopnames. Het vaccineren van onze cliënten wordt, net als de vorige keer, door de 
medische afdeling in gang gezet.  
Ook is gemeld dat volgende maand gestart wordt met het aanbieden van een booster aan 
zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Het vaccineren van onze zorgmedewerkers wordt 
ook door onze eigen medische dienst gedaan. 
Zowel onze cliënten als onze medewerkers worden op 30 november en 1 en 2 december 
gevaccineerd. 

 
Aantal besmettingen 
De afgelopen week (11 t/m 17 november) zijn er in totaal 24 nieuwe besmettingen onder 
medewerkers bijgekomen. 
Tussen 11 en 17 november zijn er 92 cliënten getest op het coronavirus via sneltesten en PCR-testen. 
Deze testen gaven 11 keer een positieve uitslag, wat dus betekent dat er 11 cliënten met corona 
besmet zijn. Van 3 testen is de uitslag nog niet bekend en de rest van de geteste cliënten testte 
negatief op corona. 

 
Tot slot 
Meer informatie over de persconferentie en de maatregelen kunt u vinden op de website van de 
Rijksoverheid over de persconferentie. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig

