
Beste vrijwilliger, 
  
Vorige week hebben we u geïnformeerd dat vier van onze cliënten (van één woning) een positieve 
testuitslag hadden op corona en dat we hen in cohort zijn gaan verplegen in Stamvast op het terrein 
van ‘t Bouwhuis. Gelukkig kunnen we u nu laten weten dat drie van de vier weer klachtenvrij zijn en 
hersteld zijn van het coronavirus. Inmiddels zijn ze weer teruggekeerd naar hun eigen woning.  
  
We merken dat er steeds vaker vragen worden gesteld met betrekking tot de lichte versoepeling van 
een aantal maatregelen. Wij willen hier nogmaals met klem benadrukken dat de huidige maatregelen 
bij De Twentse Zorgcentra voorlopig van kracht blijven, in ieder geval tot 20 mei. Een toelichting 
hierop vindt u elders in deze nieuwsbrief. 
  
Met vriendelijke groet, 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 
--------------- 

Ruim een maand coronacrisis; hoe staan we ervoor? 
Iedere keer zijn we verrast over de creativiteit die medewerkers laten zien in deze tijd. Er vinden 
tuinoptredens plaats door medewerkers. De ene keer als clown, dan verkleed als bij en op 27 april als 
koning en koningin. Er wordt heel veel gewandeld en gefietst. Daar is ook tijd en ruimte voor op de 
groepen. En dat levert hele bijzondere en mooie resultaten op. Eén van de bewoners hoeft minder 
insuline te spuiten omdat ze veel meer in beweging is. Een andere bewoner is afgevallen omdat er 
minder tussendoortjes gegeten worden op een dag. We zien dus dat het met het gros van onze 
bewoners goed gaat, maar een aantal bewoners heeft het wel lastig in de nieuwe situatie. 
Medewerkers blijven gelukkig op zoek naar de mogelijke oplossingen voor die bewoners. 
  
Andere manieren van dagbesteding 
Nu de situatie langer duurt, gaan we op zoek naar hoe we activiteiten wél kunnen organiseren 
binnen de geldende maatregelen. Er is veel vraag naar materialen van dagbesteding voor op de 
groep. Ook onderzoeken we of we een dagbestedingsruimte aan een groep kunnen bieden voor 
activiteiten. We blijven hierbij wel waken voor contacten tussen de groepen om besmetting te 
voorkomen. Alle activiteiten vinden steeds plaats binnen dezelfde groep bewoners van de 
betreffende woonlocatie. 
 

Testen medewerkers en gebruik PBM 
GGD Twente is per 1 april 2020 gestart met een ‘test drive-in’ in parkeergarage Hermandad in 
Enschede. Medewerkers van De Twentse Zorgcentra kunnen op indicatie van de bedrijfsarts via de 
test drive-in getest worden op het coronavirus indien zij minimaal 24 uur klachten ervaren. Er 
worden nog steeds medewerkers getest vanwege klachten. Over het algemeen zijn de testuitslagen 
negatief. Een medewerker is niet aan het werk op de groep als hij of zij in de testfase zit. 
  
Als organisatie volgen wij de richtlijnen van het RIVM en dragen onze medewerkers alleen een 
mondkapje indien dit noodzakelijk wordt geacht door de bedrijfsarts of instellingsarts. 
De beschermingsmiddelen zijn voor situaties waarbij er een verdenking of vastgestelde besmetting is 
van een cliënt. De begeleiders, arts en/of verpleegkundige moeten zich dan beschermen tegen het 
virus bij een mogelijk besmettelijke cliënt. 
De arts zegt over het gebruik van mondkapjes bovendien het volgende: “Het dragen van een 
mondkapje geeft maar een minimale bescherming tegen virusoverdracht omdat het overgrote deel 
van de overdracht via de handen gaat. Goede handhygiëne is daarom nog steeds maatregel nummer 
1 in het voorkomen van de verspreiding van het virus.” 
 



Wijziging openingstijden coronalijn 
Vanaf vandaag zal de coronalijn (088 430 4301) alleen nog bemenst worden tijdens kantooruren 
(9.00 – 17.00 uur). Dit nummer is alleen bedoeld voor spoedvragen; alle andere vragen kunnen 
gesteld worden via de mail corona@dtzc.nl. 
 

Abri's op de terreinen in gebruik 
We zijn vandaag gestart met een alternatieve vorm van bezoek namelijk het bezoek bij de abri’s 
(bushokjes) op de terreinen. Er is een duidelijke werkwijze voor het plannen en uitvoeren van dit 
bezoek vastgesteld om risico’s te voorkomen. Het is belangrijk dat deze goed gevolgd wordt. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling om het terrein bij het bushokje te betreden als er geen afspraak voor 
bezoek is.  
  
Daarnaast blijft het belangrijk dat er per cliënt gekeken wordt voor wie deze vorm van bezoek 
geschikt en passend is. Er is door gedragskundigen in afstemming met de arts een afwegingskader 
opgesteld om per cliënt te beoordelen of een alternatieve vorm van bezoek mogelijk, passend en van 
waarde is. De zorg voor de cliënten staat bij ons voorop en het kan voorkomen dat wij besluiten dat 
er geen bezoek kan plaatsvinden. Voor een deel van de cliënten is dit alternatieve bezoek niet 
geschikt omdat het veel regels heeft, veel spanning kan oproepen of onduidelijkheid creëert. We 
vragen daarom, als u denkt dat bezoek voor een cliënt waardevol kan zijn, hierover in overleg te gaan 
met de persoonlijk begeleider. 
 

Nader verklaard: Bezoek, Nee tenzij...... 
Voor fysiek bezoek geldt nog steeds: Nee, tenzij. De tenzij wordt bepaald door de zorginstelling. Op 
dit moment geldt de tenzij alleen als er sprake is van een ernstig zieke bewoner. 
  
Afweging van belangen 
Helaas is nu duidelijk dat we voor langere tijd alert moeten blijven op het coronavirus. Daarom gaan 
we opnieuw afwegen of en hoe we bezoek kunnen verruimen binnen de geldende maatregelen. 
Volgende week start daarover het gesprek in een werkgroep waaraan ook een aantal verwanten uit 
de CCR deelneemt. In deze werkgroep worden de mogelijkheden voor cliënten onderzocht om 
bezoek te ontvangen van familie, vrienden en/of vrijwilligers. Belangrijke vraag daarbij is hoe we dan 
de gezondheidsrisico’s voor de cliënt, de andere cliënten en medewerkers beperken. Daarbij gaat het 
om een afweging van belangen. De diversiteit van onze bewoners en de diversiteit in huisvesting en 
woonvormen speelt een belangrijke rol in deze afweging. De bedoeling is om vanaf 20 mei de 
spelregels voor deze eventuele verruiming van de ‘tenzij’ helder te hebben. 
 

Opstarten ABS, BSO en de Iemenkorf 
Vorige week werd bekend dat de scholen en de kinderdagcentra per 11 mei weer open gaan voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Voor ons betekent dit dat de ambulante begeleiding op school weer 
opgestart zal worden. Dat geldt ook voor de Buitenschoolse opvang en OKC de Iemenkorf. We zijn 
momenteel druk bezig om de nieuwe situatie zo veilig mogelijk te organiseren. Op een aantal vlakken 
vraagt dit nadere aanpassingen in nauw overleg met de betrokken scholen. In het begin van volgende 
week zullen we dat scherp hebben en dan zullen we iedereen hierover informeren. 
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