
 

Beste vrijwilliger,  

  

Er is bekend geworden dat één van onze medewerkers besmet is geraakt met het coronavirus. 

De medewerker zit momenteel in thuisquarantaine en maakt het goed. Onze collega is de 

afgelopen dagen met de bewoners en medewerkers van één woongroep in Losser en met 

medewerkers in de Waagh in Enschede in contact geweest. We hebben in beeld om welke 

bewoners en medewerkers het precies gaat en hebben in overleg met de GGD voor passende 

maatregelen gezorgd.  

  

De Twentse Zorgcentra heeft voor medewerkers een continuïteitsplan dat steeds aangepast 

wordt naar de meest actuele situatie. Op onze website is een speciale pagina gemaakt over 

Corona. Hier vind je ook de meest actuele informatie. Klik hier.   

  

Daarnaast gebeuren er binnen De Twentse Zorgcentra ook veel mooie dingen op dit moment. 

Dit willen we graag delen. 

  

Samen zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk door de crisis heenkomen.   

  

Mocht je zelf vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar corona@detwentsezorgcentra.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 

raad van bestuur De Twentse zorgcentra 

 

 

Let op: geen bezoek!  
Er mag geen bezoek meer komen binnen de verpleeghuizen. Dit is een landelijke maatregel 

vanuit het kabinet. Deze maatregel en het aantal nieuwe besmettingen in de regio Twente 
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hebben De Twentse Zorgcentra doen besluiten om tot nader order geen bezoek meer toe te 

laten bij onze cliënten. Ditzelfde geldt voor bezoek van cliënten aan hun familie. Ook dat is dus 

tot nader order niet meer toegestaan. 

 

Dat er geen bezoek meer mogelijk is betekent natuurlijk niet dat er geen contact meer mogelijk 

is. Bellen of beeldbellen is uiteraard wel mogelijk! 

 

 

Mogelijkheden om wél contact te onderhouden  
Als er behoefte is aan videobellen of appen dan vragen 

wij de persoonlijk begeleiders daarin te ondersteunen. 

Als cliënten een persoonlijke telefoon, tablet of computer 

met Whatsapp, Facetime, Skype of iets dergelijks 

hebben is dat een prima mogelijkheid. 

 

ICT onderzoekt momenteel welke eenvoudige oplossing 

we kunnen aanbieden op de telefoons, tablets en 

computers van De Twentse Zorgcentra. Vanuit de privacy van onze cliënten vragen wij aan 

medewerkers om geen privételefoons,- tablets of -computers te gebruiken voor het contact 

met externen.  

  

Heb jij goede alternatieven om contact te houden? Stuur ze dan naar 

communicatie@dtzc.nl zodat wij ze weer kunnen delen.  

 

 

 

Verhalen van medewerkers  
We hebben aan medewerkers gevraagd hoe het gaat en wat zij zoal allemaal doen tijdens 

deze periode. Ook wanneer ze ergens tegenaan lopen, vragen wij aan de medewerkers om dit 

te melden. Dan kunnen we samen met de organisatie kijken wat we kunnen doen.  

  

Rondweg 37 

‘‘Gisteren waren een collega en ik aan het fietsen. Bij de uitgang bij Ulenkateweg kwamen wij 

een vrouw tegen. Zij had twee bossen bloemen bij zich. Zij heeft 1 bos bloemen hier geplaatst 

en 1 bos bloemen bij de hoofdingang gelegd. Deze zijn voor alle begeleiders die op De 

LosserHof werken. Dit hadden wij wel verdiend, volgens de vrouw. Daarnaast had zij ook een 

lied van Frans Bauer aangevraagd bij RTV-oost. Dit is gisterenochtend ook gedraaid op de 

radio.’’ 

  

OldenHof 6-8 

‘‘Een collega had stoepkrijt meegenomen en daar is één cliënt heel lekker buiten bij de ingang 

mee aan de slag gegaan. Zeker nu het mooi weer is kan dit nog goed.’’ 
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Eikenlaan 1 

‘‘Wij gaan lekker wandelen nu het goed weer is met maximaal 1 of 2 bewoners. We houden 

voldoende afstand. We zijn nu heel individueel gericht aan het kijken. Dat is juist mooi.’’ 

 

Ledeboer 5 

 ‘‘Wij richten ons nu speciaal op het aanhouden van het normale om zoveel mogelijk rust te 

bewaren voor de cliënten. Onze tip is om te proberen iedereen te laten aansluiten op hun 

eigen niveau.’’ 

  

Welnaweg 90 

 ‘‘We gaan veel samen wandelen op veilige afstand van andere groepen. Ook zijn we het 

kippenhok groter aan het maken en het tuinhuisje aan het opknappen. Verder dansen we op 

de dvd van Moving Matters want we moeten toch wel blijven bewegen en helpt iedereen met 

het huishouden of met koken. Daarnaast hebben we voor mensen in verzorgingstehuizen 

kaarten gemaakt om ze wat op te vrolijken in deze moeilijke tijd. Bewoners geven aan dat de 

begeleiders zoveel mogelijk zorgen voor een aangepast dagprogramma en dat dit goed 

werkt.’’ 

 

 

Verhalen van bewoners  
Welnaweg 90 

‘‘Ik mag niet werken omdat er een virus is. We moeten afwachten wanneer dit voorbij is. Als 

meneer Rutte zegt dat ik weer mag werken dan is het goed. Ik vind het heel jammer want nu 

mis ik al mijn werkmaatjes. Soms word ik er een beetje boos van, maar dan ga ik lekker 

wandelen en even langs mijn paardje.’’ 

 

 

Verhaal in de pers  
De Tubantia van afgelopen maandag heeft een mooi 

artikel geplaatst over 'Suus aan huus'. Klik hier om het te 

lezen. 

  

 

 
 

Verhalen van vrijwilligers  
We willen ook graag weten hoe het met jou gaat. Heb je tips voor onze medewerkers of mede-

vrijwilligers? Wat is mooi? En wat is lastig of moeilijk?  
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Reacties graag sturen naar communicatie@dtzc.nl  
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