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Beste bewoners en deelnemers, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor jullie. 

Het is alweer de zesde nieuwsbrief. 

  

Deze nieuwsbrief gaat over corona. 

We bespreken de volgende onderwerpen: 

1. Besmettingen en overlijden 

2. Maatregelen 

3. Toespraak minister-president Rutte 

4. Begeleiders op de groep 

5. Netwerk Ambulant, Kind en Gezin 

6. Quarantaine en isolatie 

7. Inenten 

 

We blijven nieuwsbrieven voor jullie maken. 

Ook als de coronacrisis voorbij is. 

 

Over een tijdje krijgen jullie weer een nieuwsbrief. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven, raad van bestuur 

  



 

1. Besmettingen en overlijden 
Er zijn veel bewoners, deelnemers en medewerkers ziek geworden. 

Veel van hen worden weer beter. 

Maar niet allemaal. 

Een aantal bewoners is overleden door corona. 

Dat vinden we heel erg. 

We leven mee met hun familie, huisgenoten en groepsgenoten. 

 

2. Maatregelen 
Basisregels 

De volgende basisregels gelden nog steeds in Nederland: 

- Was vaak je handen. 

- Hoest en nies in je elleboog. 

- Houd 1,5 meter afstand van andere mensen, behalve van 

je huisgenoten. 

- Vermijd drukte. 

- Blijf thuis als je verkouden bent. 

Ook bij De Twentse Zorgcentra houden we ons hier nog steeds aan. 

 

3. Toespraak minister-president Rutte 
Dinsdag 14 december was er een toespraak van minister-president Rutte. 

Hij heeft verteld dat veel maatregelen strenger zijn geworden. 

En dat er nieuwe maatregelen bij gekomen zijn. 

 

 
 



 

Sinds de toespraak van dinsdag 14 december gelden de volgende regels: 

- Per dag mogen er twee mensen op bezoek komen.  

 Dit was eerst drie.  

 Bezoek is welkom op je eigen kamer. 

 Kan dit niet?  

 Dan mag het in de woonkamer. 

- Kappers mogen niet meer werken.  

 Fysiotherapeuten wel. 

 Tandartsen ook. 

- De meeste winkels zijn dicht. 

 Supermarkten blijven wel open. 

 Apotheken blijven ook open. 

- Veel openbare gebouwen zijn dicht, 

bijvoorbeeld: 

 - Museums 

 - Bioscopen 

 - Restaurants en cafés 

 - Bibliotheken 

- Scholen en kinderopvang zijn dicht. 

- Buiten mag je maar met twee mensen bij elkaar zijn.  

 Dit geldt niet voor huisgenoten. 

 Het geldt ook niet op ’t Bouwhuis en de LosserHof. 

 

4. Begeleiders op de groep 
Er zijn veel begeleiders ziek. 

Daarom hebben sommige groepen te weinig begeleiders. 

We proberen dat zo goed mogelijk op te lossen. 

Bijvoorbeeld doordat andere begeleiders op de groep gaan werken. 

Het kan daardoor gebeuren dat je andere mensen ziet in je huis of op je werk. 

Op de LosserHof is de dagbesteding gesloten. 

 

5. Netwerk Ambulant, Kind en Gezin 
Jullie krijgen allemaal zorg van De Twentse Zorgcentra. 

Bijvoorbeeld als je bij ons woont. 

Of als je bij ons werkt of dagbesteding krijgt. 

 

Daarnaast hebben we het netwerk Ambulant, Kind en Gezin. 

De volgende onderdelen horen bij dit netwerk:  

- Ambulante Begeleiding School 



 

- Buitenschoolse Opvang 

- Logeren 

- Ondersteuning aan Huis 

 

Voor de cliënten van het netwerk gelden de volgende regels: 

- De afspraken met jouw begeleider gaan gewoon door. 

- Tijdens een afspraak mogen er geen andere mensen aanwezig zijn. 

 Alleen de mensen die in hetzelfde huis wonen. 

- Je moet een “medisch” mondkapje dragen. 

 Heb je dit niet? 

 Dan krijg je er één van je begeleider. 

- Zijn er huisgenoten aanwezig die ouder zijn dan 12 jaar? 

 Dan moeten zij ook een medisch mondkapje dragen.  

 Deze kun je ook van ons krijgen. 

 

6. Quarantaine en isolatie 
De woorden quarantaine en isolatie horen we vaak tijdens corona. 

Maar wat is het verschil? 

 

Isolatie 

Isolatie is voor mensen die corona hebben. 

Zij moeten alleen blijven. 

Ze mogen niet met andere mensen in contact komen. 

 

Quarantaine 

Quarantaine geldt als nog niet duidelijk is of iemand corona heeft. 

Bijvoorbeeld als een bewoner ziek is maar nog geen test heeft gehad. 

Dan moet de hele groep binnen blijven. 

Totdat duidelijk is of de zieke bewoner corona heeft. 

 

7. Inenten 
Vanaf januari kun je een prik krijgen. 

Dit heet inenten. 

Hierdoor krijg je minder snel corona.  

We weten niet precies wie wanneer aan de 

beurt is. 

Dat zal je begeleider je vertellen als het 

zover is. 

 



 

 

8. Tot slot 
Praatje maken? 

Wij als bestuurders missen jou! 

We vinden het jammer dat we je niet kunnen ontmoeten. 

Misschien mis jij ons ook wel. 

En wil je ons wel eens spreken. 

Of iemand anders. 

Bijvoorbeeld de manager van jouw regio. 

Dat kan! 

Wil je ons of een manager spreken? 

Stuur dan een mailtje naar communicatie@detwentsezorgcentra.nl. 

Dan maken we een afspraak met jou. 

 

Nieuwsbrief in beeld 

Van iedere nieuwsbrief maken we ook een video. 

In de video leest Petra van BOOM TV de nieuwsbrief voor.  

En zijn er filmpjes te zien. 

De video’s van de nieuwsbrieven staan op de website van De Twentse Zorgcentra: 

https://www.detwentsezorgcentra.nl/45729/actueel/corona/nieuwsbrieven-

voor-clienten 
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