
Beste vrijwilliger, 
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief over diverse zaken over het coronavirus.  
 

Overlijden 
Met veel verdriet moeten we ook deze nieuwsbrief beginnen met de trieste mededeling dat er 
afgelopen week een cliënt van ’t Bouwhuis is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. We 
wensen de familie van de cliënt, medebewoners en medewerkers veel sterkte toe. 
 

Maatregelen persconferentie 3 november 2020 
Voor onze organisatie veranderen er een paar dingen tijdelijk door deze nieuwe maatregelen van de 
overheid: 

 De zwembaden zijn tot nader order dicht; hierbij volgen wij de landelijke maatregelen. 

 Er mogen maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen i.p.v. de eerder gestelde 3.   
Elke bewoner mag dus maximaal 2 personen tegelijk, 1 keer per dag, op bezoek ontvangen. Het 
bezoek vindt in principe plaats in de eigen kamer. Mocht dat niet lukken, dan kan uitgeweken 
worden naar de gezamenlijke woonkamer. Dit kan echter alleen als er op dat moment geen 
andere bezoekers aanwezig zijn. Reserveren blijft dus heel belangrijk; wij vragen de teams het 
bezoek te organiseren en in samenspraak met u tot een goede planning te komen.  

 De maximale groepsgrootte buiten is door het kabinet gesteld op 2 personen.  
Dit geldt voor onze cliënten en medewerkers zodra ze zich op de openbare weg begeven. Onze 
zorgparken ’t Bouwhuis en de LosserHof zien we als een besloten gebied; hier geldt deze regel 
dus niet. We vragen begeleiders echter wel zoveel mogelijk de groepsgrootte te minimaliseren, 
vanwege de uitstraling naar de omgeving.  

 

Besmettingen binnen onze organisatie 
Vorige week (29 oktober t/m 4 november) zijn er 8 nieuwe besmettingen onder medewerkers en 0 
nieuwe besmettingen onder cliënten bij gekomen. We zijn voorzichtig hoopvol gestemd dat de daling 
van het aantal besmettingen door zal zetten. Zie onderstaand diagram: 
 

 
Tussen 29 oktober en 5 november zijn er 5 cliënten getest op het coronavirus. De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaand diagram. 
 



 
 
Testresultaat eigen teststraat 
In totaal zijn er sinds de opening van onze eigen teststraat (op 5 oktober) tot en met 4 november 307 
medewerkers getest. De resultaten zijn weergegeven in onderstaand diagram.  
 

 
 
NB. Er worden ook medewerkers via de GGD getest. De cijfers daarvan zijn niet opgenomen in 
bovenstaand cirkeldiagram. 
 
We verwachten volgende week te stoppen met onze eigen teststraat nu de GGD voldoende capaciteit 
heeft om snel onze medewerkers te testen. 
 

Routekaart 
Zoals aangekondigd hebben we, in aansluiting op het landelijke beleid, een routekaart gemaakt. In 
deze routekaart staat wat we wel of niet gaan doen als in een regio de besmettingen gaan toenemen. 
De minimale maatregelen die we nemen staan hierin beschreven; dit kan weer worden aangepast als 
er vanuit de overheid ander beleid komt. 
 
De routekaart is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende collega’s en mensen 
van de OR en CCR; hun feedback hebben we hierin meegenomen.  
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Deze routekaart geldt nu alleen voor de regio’s Enschede, Losser en Almelo. Voor het netwerk is een 
aparte routekaart in ontwikkeling.  
 
In de routekaart wordt gesproken over risiconiveaus per regio. De regio’s Losser en Almelo bevinden 
zich momenteel in risiconiveau 1, Enschede in risiconiveau 2. 
 
Klik hier voor de routekaart.  
 
Als de overheid nieuwe of aanvullende maatregelen bekend maakt (net zoals de tijdelijke maatregelen 

uit de persconferentie over bezoek zoals hierboven genoemd), zullen wij ons daar uiteraard aan 
houden. 

 

Dragen van mondkapjes door cliënten 
Een van de maatregelen van de overheid is dat mensen in het vervoer een mondkapje moeten dragen. 
Dat geldt ook voor onze cliënten. We begrijpen dat een beperkt aantal cliënten geen mondkapje kan 
dragen. Dat heeft dan wel consequenties voor de planning van vervoer. Cliënten die geen mondkapje 
kunnen dragen moeten op een andere wijze, in een andere rit worden vervoerd. Dat kan betekenen 
dat er andere tijdstippen worden afgesproken. Bij vragen hierover kunt u contact zoeken met de 
persoonlijk begeleider van de cliënt.   

 
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.  
 

Tot slot 
Zoals u hebt gemerkt, houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. We willen u vragen om erop 
te vertrouwen dat wij alle betrokkenen zullen informeren als dat nodig is.  
Samen zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk door de crisis heenkomen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leontine Verhoeven en Annamiek van Dalen, 
raad van bestuur De Twentse Zorgcentra 

file://///corp.dtzc.nl/dtzc/afdelingen/Algemeen/Digitaal%20Journaal/Coronavirus/1469RouteKaartMaatregelen_02_03_VerwantVrijwil_06Nov2020.pdf

