Aan:

Datum:
Kenmerk:
Onderwerp:

Wettelijk vertegenwoordiger van Cliënt SWZ

9 april 2020
20084/JC/nb
Cohortafdeling SWZ

Geachte wettelijk vertegenwoordiger,
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 inzette. U vraagt zich naar aanleiding daarvan misschien af wat wij doen wanneer uw
verwant onverhoopt besmet raakt. Daarom deze brief.
Wanneer uw verwant ziek wordt, raadplegen wij net als altijd de huisarts. Mocht de huisarts
vermoeden dat uw verwant het Corona-virus bij zich heeft, dan bepaalt de arts of er een test
afgenomen wordt. In de tussentijd zoeken wij telefonisch contact met u. Uw verwant blijft
intussen binnen, afgezonderd van anderen. Blijkt de test positief en is er daadwerkelijk sprake
van Corona, dan bepaalt de huisarts in overleg met uw verwant en evt. met u, en met ons
welk beleid het meest verstandige is op dat moment. Bij milde klachten ligt thuis uitzieken
voor de hand. In dat geval moet uw verwant in zijn kamer/appartement blijven en mag hij
alleen artsen en begeleiders van SWZ thuis ontvangen. Bij ernstigere klachten kan de huisarts
tijdelijke opname in het ziekenhuis adviseren. Daarnaast beschikt SWZ over een cohortafdeling in het logeerhuis op onze locatie Zonhove in Son. Die biedt vergelijkbare zorg als
op een verpleegafdeling van het ziekenhuis wordt aangeboden.
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/corona. Die beschikt onder
andere over een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden. Mogen wij u vragen die te
raadplegen?
Mocht die informatie niet voldoende zijn, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen
via 088 799-8074 of 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
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