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Beste ouders en verwanten, 

  
Vorige week verlengde de overheid haar Corona-beleid met een maand. Zo hoopt zij verdere 

verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Ook wij houden vast aan het beleid dat we 
eerder inzetten. U ontving daarover voor het weekend al een mail. Ondanks alle 

zorgvuldigheid die we betrachten, is nu ook bij SWZ een cliënt met Corona besmet. Dat bleek 

vanmorgen uit de test die wij gisteren afnamen. U vraagt zich wellicht af wat er met 
uw kind/familielid gebeurt wanneer hij/zij onverhoopt ook besmet blijkt. Daarom deze brief. 

 
Mochten wij denken dat uw kind/familielid het Corona-virus bij zich heeft, dan voeren wij een 

test uit. In de tussentijd zoeken wij telefonisch contact met u. Uw kind/verwant blijft even op 
de eigen kamer, afgezonderd van anderen. Blijkt de test positief, dan vangen wij betrokkene 

in afstemming met de dienstdoende arts of op in de eigen kamer of tijdelijk op een 

speciale afdeling (de cohortafdeling) in het logeerhuis. Het logeerhuis is daarvoor in 
gereedheid gebracht. De zorg die wij daar kunnen bieden is vergelijkbaar met de zorg op een 

verpleegafdeling van het ziekenhuis. Onze medewerkers zijn daarvoor goed toegerust en 
krijgen extra scholing waar nodig. Kunnen wij die zorg niet meer aan, bijvoorbeeld omdat uw 

kind/familielid zieker wordt, dan doen wij een beroep op de reguliere medische zorg. 

Vanzelfsprekend gaat dat in overleg met u. 
 

In een mail als deze kunnen wij natuurlijk niet al uw vragen van een antwoord voorzien. 
Daarom verwijzen wij graag naar onze website, www.swzzorg.nl. Wij zijn daar voor u een 

pagina aan het inrichten met veel gestelde vragen en antwoorden. Deze pagina zal donderdag 
gereed zijn. Mogen wij u vragen die te raadplegen?  

Daarnaast maken wij u alvast graag attent op diverse filmpjes die wij daar ook gaan delen, 

bijvoorbeeld over wat wij allemaal doen om het Corona-virus in te dammen, en hoe deze 
bijzondere periode het wonen en werken bij SWZ beïnvloedt. Ook deze filmpjes zijn de moeite 

van het bekijken waard en verschijnen eind van de week op de website. 
  

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende 

telefoonnummer: 088 799-8074 of per mail corona@swzzorg.nl. 
  

Wij wensen u goede en gezonde Paasdagen. 
 

Heel hartelijke groet, 

  
Namens het Crisisteam Corona 

Jody Cath, Yvonne den Exter en Nita Scheepers 

Ouders / verwanten van cliënten 

 

 

 

 

 

Datum:   7 april 2020 

Kenmerk:  20083/JC/nb 

Onderwerp:  Cohortafdeling SWZ 
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