
Beste vrijwilliger,  
 
Hierbij ontvangt u weer een update in verband met de huidige situatie over het coronavirus. Het is 
alweer enige tijd geleden dat wij iets van ons hebben laten horen. 
 
In de afgelopen maanden is een groot deel van onze cliënten en medewerkers gevaccineerd. 
Misschien hebt u zelf ook al wel een prik (of twee) gehaald. Sinds deze vaccinaties hebben wij 
wekelijks nog slechts een klein aantal of zelfs geen nieuwe besmettingen meer. Hier zijn wij uiteraard 
erg blij mee!  
 
Daarnaast zijn wij druk geweest met de herstart van de dagbesteding. Sinds deze week is de 
dagbesteding weer zoveel als mogelijk vergelijkbaar met de situatie van voor corona. Wél geldt hier 
bijvoorbeeld nog de regel dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. 
 
Ook landelijk zijn er de afgelopen periode diverse versoepelingen geweest. De Twentse Zorgcentra 
volgt de landelijke richtlijnen vanuit de overheid. Informatie over de laatste persconferentie van 
premier Rutte kunt u lezen in deze nieuwsbrief. 
 
Tenslotte willen we u melden dat deze nieuwsbrief in principe de laatste speciale corona-nieuwsbrief 
is. Wij gaan terug naar de situatie van vóór corona en dat betekent dat u de (reguliere) 
nieuwsbrieven weer van de vrijwilligerscoördinatoren ontvangt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, 
raad van bestuur 

 

 
Persconferentie 
De derde stap uit het openingsplan van het kabinet wordt gezet. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste 
locaties in ons land open onder voorwaarden.  
Premier Rutte geeft aan dat het belangrijk blijft dat we drukte vermijden en ons allemaal aan de 
basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en 
thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan 
kan er snel steeds meer. Klik hier voor alle informatie n.a.v. de persconferentie.  
 
De Twentse Zorgcentra volgt de landelijke richtlijnen vanuit de overheid. De veranderingen die een 
rol spelen voor De Twentse Zorgcentra (vanaf zaterdag 5 juni) zijn: 

- Een cliënt mag weer 4 bezoekers per dag ontvangen in plaats van 2 (wel handen wassen en 
1,5 meter afstand houden) 

- De horeca binnen mag weer open. De medewerkers van onze horecagelegenheden zijn bezig 
met een heropeningsplan dat voldoet aan de landelijke richtlijnen. Na goedkeuring van dit 
plan is het voor u als verwant weer mogelijk om gebruik te maken van de restaurants binnen.  

 
Voor De Twentse Zorgcentra hebben de aangekondigde versoepelingen ook als consequentie dat er 
meer externen op de zorgparken zouden komen. Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief willen we 
daar echter nog voorzichtig mee zijn. Het streven is om per 1 juli de zorgparken weer open te stellen 
voor publiek. Op dit moment zijn de zorgparken dus niet vrij toegankelijk voor mensen die geen 
relatie hebben met bewoners en/of werk op onze zorgparken.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open


Mondmaskers 
Bijna alle bewoners en ook veel medewerkers zijn inmiddels gevaccineerd. Daarom krijgen 
medewerkers vanaf heden maximale vrijheid in het wel of niet dragen van een mondmasker. Dit past 
bij de versoepelingen zoals die nu steeds meer vorm gaan krijgen. Bij klachten en/of quarantaine 
dient er uiteraard wel een mondmasker gedragen te worden. 
 
Het is belangrijk om in alle situaties die vragen oproepen, ons gezond verstand te gebruiken. 
Keuzevrijheid voor medewerkers in het wel of niet dragen van een mondmasker vraagt tegelijkertijd 
om keuzeverantwoordelijkheid van medewerkers. Bij twijfel is het altijd verstandig om te kiezen voor 
veiligheid en dus wel een mondmasker te dragen. Bijvoorbeeld als een medewerker op een groep 
werkt waar een deel van de cliënten (nog) niet gevaccineerd is. Het is lastig om hierover uniform 
beleid af te spreken. Maar versoepelingen moeten niet als gevolg hebben dat de veiligheid uit het 
oog wordt verloren. 
 
Voor vrijwilligers, verwanten, externe bezoekers en leveranciers blijft vooralsnog gelden dat zij een 
mondmasker dienen te dragen. 

 
Aantal besmettingen 
De afgelopen week (27 mei t/m 2 juni) zijn er geen nieuwe besmettingen onder medewerkers en 
cliënten bijgekomen. Zie onderstaand staafdiagram.  
 

 
 
Tussen 27 mei en 2 juni is er 1 cliënt getest op het coronavirus. Deze test gaf een negatieve uitslag, 
wat betekent dat er geen sprake is van een coronabesmetting. 
 

 
 
 


