
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF OVER CORONA,  

nummer 2 
 

 
 

 

Beste bewoners en deelnemers, 

 

Op woensdag 6 mei was er een persconferentie. 

De regering heeft toen verteld dat de regels zijn versoepeld. 

Er mag nu weer iets meer. 

 

Ook bij De Twentse Zorgcentra mag er weer iets meer. 

In deze brief vertellen we er meer over. 

 

We kunnen niet beloven dat alles zo blijft. 

Het kan gebeuren dat de regering de regels weer verandert. 

Of dat we bij De Twentse Zorgcentra een uitbraak van het virus krijgen. 

Dan gaan we misschien terug naar de oude regels. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, 

raad van bestuur 

 



Gesloten eenheden 

De Twentse Zorgcentra wil nog steeds dat zo weinig mogelijk mensen ziek 

worden. 

Daarom gaan we werken met ‘gesloten eenheden’. 

Iedereen moet in z’n eigen eenheid blijven.  

We leggen hieronder uit wat deze ‘gesloten eenheden’ zijn. 

 

Woonlocatie 

De eenheid woonlocatie bestaat uit de volgende mensen: 

- de medewerkers die er werken 

- de bewoners die er wonen 

- de verwanten van bewoners 

 

Binnen deze eenheid gelden de volgende afspraken: 

- Alle activiteiten vinden plaats binnen de eenheid. 

- Er mogen maximaal twee bezoekers bij een bewoner op bezoek komen. 

- Bij een volgend bezoek moeten dit dezelfde mensen zijn. 

- Er kan alleen bezoek komen als er een afspraak is gemaakt. 

- Een bewoner mag maximaal een keer in de week bezoek ontvangen. 

- Bezoek is zoveel mogelijk buiten. 

- Er komt een bezoekruimte op ‘t Bouwhuis en de LosserHof. 

- Op andere locaties komt een bezoekruimte in de woning. 

- De bezoekregeling gaat in op 25 mei.  

- De volgende mensen mogen ook komen als het nodig is: 

 - de gedragskundige van bewoners 

 - de coach van de groep 

 - de arts van bewoners 

 - mensen die onderhoud doen aan het huis 

- Alle bezoekers moeten zich houden aan de 

volgende maatregelen: 

 - niet komen bij verkoudheid 

 - goed handen wassen 

 - 1,5 meter afstand houden 

 

Dagbesteding 

De dagbesteding blijft nog dicht. 

 

Een plan voor alle bewoners 

Voor iedere bewoner wordt een plan gemaakt. 

Hierin worden de afspraken opgeschreven. 



De afspraken worden gemaakt door jou, je vertegenwoordiger, je 

gedragskundige, je arts en je PB-er. 

De afspraken kunnen gaan over de volgende onderwerpen: 

- of je bezoek mag ontvangen 

- wie er bij je op bezoek mag komen 

- of je kunt logeren bij ouders of andere mensen 

- of je van het terrein af mag als je op ’t Bouwhuis of de LosserHof woont 

- waar je naar toe mag als je niet op ’t Bouwhuis of de LosserHof woont 

 

Het kan zijn dat jij gauw ziek wordt. 

Dan is het verstandig om nog geen nieuwe afspraken te maken. 

Dat wordt dan ook opgeschreven in jouw plan. 

Bewoners van een appartement mogen binnen bezoek ontvangen. 

 

Voor de volgende onderwerpen worden nog plannen gemaakt: 

- Het starten van de contactberoepen.  

 Dit zijn bijvoorbeeld kappers en fysiotherapeuten. 

- Dagbesteding op de woning of in een aparte ruimte. 

- Dagbesteding voor cliënten die ergens anders wonen 

maar bij De Twentse Zorgcentra dagbesteding volgen. 

- Logeren en vakantieopvang. 

 

Overzicht 

In de bijlage zie je wanneer wat weer mag. 

De datums in dit overzicht kunnen veranderen. 

Bijvoorbeeld als de regels in Nederland veranderen. 

Of als veel mensen bij De Twentse Zorgcentra ziek worden. 

We hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt. 

En dat het stap voor stap weer normaal wordt. 

In Nederland en bij De Twentse Zorgcentra. 


