
Beste vrijwilliger, 
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief met daarin informatie over het coronavirus. Aanleiding 
hiervoor is het toenemende aantal besmettingen. Dit kunt u ook lezen in het artikel dat vandaag in 
de Twentsche Courant Tubantia staat. Klik hier voor het artikel. 
 
Situatie in de regio Enschede 
We hebben geconstateerd dat het aantal besmettingen bij zowel cliënten als medewerkers 
toeneemt. Op dit moment is de situatie in Enschede zo dat er op twee dagbestedingslocaties, te 
weten de Bokkesprong en de Vierspan, een besmetting is. Cliënten die op een van deze locaties zijn 
geweest, zijn op de eigen woonlocatie in quarantaine. Voor nu is de situatie nog beheersbaar. In de 
regio Enschede wordt bekeken hoe de personele bezetting en de zorg voor onze cliënten op orde 
kunnen blijven. 
 
Besmettingen bij cliënten en het testbeleid 
Graag geven we u enige achtergrondinformatie over ons testbeleid, bij cliënten.  
 
Onze huisarts Robbin Klieverik zegt hierover het volgende: “Cliënten worden getest door de eigen 
medische dienst; artsen of verpleegkundigen. De monsters gaan naar lab MICTA in Hengelo. We 
hebben de uitslagen soms na 12 uur, meestal duurt het minimaal 24 uur. Sneltesten gebruiken we 
niet, deze zijn nog niet voldoende valide bevonden door het RIVM. 
 
Het lastige aan het coronavirus is dat de verschijnselen van dit virus in de beginfase niet anders zijn 
dan de klachten bij andere virale infecties. Daarnaast zijn veel mensen asymptomatisch (dat betekent 
dat ze geen klachten hebben). Iemand kan dan wel anderen besmetten zonder dit zelf te weten. Het 
virus is een ‘vijand’ die zich goed kan verstoppen.    
 
Op het moment dat iemand klachten krijgt die kunnen passen bij het coronavirus, gaan we diegene 
testen. Als de geteste persoon positief is, gaan we op zoek naar met wie hij/zij intensief contact heeft 
gehad. We zetten de groep uit voorzorg in quarantaine totdat de uitslag bekend is. Bij een positieve 
uitslag blijft de woongroep in quarantaine totdat de besmette persoon klachtenvrij is. De 
quarantainemaatregelen zijn nodig, omdat andere bewoners al besmet kunnen zijn zonder dat ze 
klachten hebben (incubatietijd). Gezien de incubatietijd en relatief lange tijd voordat de uitslag 
bekend is, kan het voorkomen dat er snel grote aantallen bewoners in quarantaine gehouden 
worden. Er zijn momenteel 3 cliënten besmet bij De Twentse Zorgcentra, allen in de regio Enschede.” 
 
Besmettingen medewerkers  
Wekelijks houden we het aantal besmettingen bij. Afgelopen week (8 t/m 14 oktober) zijn er 5 
nieuwe besmettingen onder medewerkers bij gekomen, verspreid over onze regio’s. Zie onderstaand 
staafdiagram: 
 

file://///corp.dtzc.nl/dtzc/afdelingen/Algemeen/Digitaal%20Journaal/Coronavirus/bijlage%20bij%20update%2019%20oktober%20krantenartikel.pdf


 
 
In de week van 8 t/m 14 oktober hebben we 83 medewerkers getest in onze eigen teststraat. De 
resultaten zijn weergegeven in onderstaand cirkeldiagram.  
 

 
 
Alert blijven  
Om bezoek en dagbesteding voor onze cliënten mogelijk te blijven maken, is het belangrijk alert te 
blijven. Laten we in gezamenlijkheid proberen te voorkomen dat er meer besmettingen komen. Let 
extra goed op de hygiënemaatregelen. Aan u ook het dringende verzoek met klachten thuis te blijven 
en niet (op bezoek) te komen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven 
raad van bestuur 
 


