
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 29-32 
 
In deze nieuwsbrief staat achtergrondinformatie over de maatregelen die SWZ neemt m.b.t. het 
coronavirus. SWZ neemt de laatste richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de RO(N)AZ en de 
VGN mee in de besluitvorming. 
 
Persconferentie Kabinet d.d. 6 augustus 2020 
Het kabinet heeft weer een persconferentie gegeven n.a.v. de toename van het aantal besmettingen 
in Nederland en de afname van het aantal mensen dat zich laat testen. Op dit moment is het nog 
niet nodig om de landelijke maatregelen, op een enkele uitzondering na, verder aan te scherpen; er 
wordt vooral gekeken naar regionale en lokale maatregelen om het virus onder controle te krijgen 
en te houden. 
Dat betekent dat er voor SWZ op dit moment niet veel verandert. Alleen voor de horeca-
aangelegenheden (lunchroom De Keyser) zijn de maatregelen aangescherpt: reserveren van een 
plaats vooraf of aan de deur én het noteren van naam- en contactgegevens (voor het mogelijke 
contact- en brononderzoek). 
 
Belangrijk blijft dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de algemene maatregelen naleeft. 
Niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Alleen SAMEN krijgen en houden we het 
coronavirus onder controle. En voorkomen we dat de maatregelen verder moeten worden 
aangescherpt. 
 

 Leef de basisregels na.  

 
 Vermijd plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. 
 Nodig niet teveel mensen thuis uit voor een samenkomst. Er is namelijk gebleken dat er 

steeds meer besmettingen voorkomen uit familiaire bijeenkomsten.  
 

Evaluatiegesprekken 
We hebben een pittige tijd achter de rug. Het Corona-virus vroeg het uiterste, van ons allemaal. Nu 
de echte crisis voorbij is, hebben we de tijd genomen om te evalueren. Wat ging goed? En wat moet 
de volgende keer echt beter? Dat zijn belangrijke vragen. Want het Corona-virus is niet weg. Steekt 
het weer de kop op, dan willen we graag hebben geleerd van onze ervaring.  
We hebben geëvalueerd met verwanten, cliënten, medewerkers, ondernemingsraad en 



cliëntenraad. De uitkomst van de evaluatie vindt u hier. Daar vindt u ook de film die we hebben 
gemaakt over de gesprekken met ouders en cliënten.  
  
Mails/Correspondentie aan familie en wettelijk vertegenwoordigers 
Tijdens de Corona-crisis probeerden wij u goed op de hoogte te houden. Meestal via mail. De 
verspreiding lieten we over aan de teams. Dat was een bewuste keuze. Medewerkers van teams 
staan immers het dichtst bij u. Dat ging meestal goed. Maar niet altijd. Daarover ontvingen wij de 
nodige opmerkingen. Heel vervelend natuurlijk. Want ouders, verwanten en vertegenwoordigers 
stonden al die tijd letterlijk op afstand. Dat is al slikken. Dan ook geen berichten ontvangen leidt al 
snel tot irritatie. Daarom gaan we per 1 september mail/correspondentie richting familie en 
wettelijk vertegenwoordigers centraal versturen. Zo hopen we teams te ontlasten en de 
betrouwbaarheid van het mailverkeer te vergroten. 
Het is dan wel van belang dat we de juiste contactgegevens van u hebben. Wanneer u gegevens 
wijzigen of u wilt de informatie liever op een ander mailadres ontvangen, informeert u ons daar dan 
s.v.p. over?  
  
Reanimeren 
In crisistijd golden aangepaste regels voor het reanimeren van cliënten. Inmiddels mag reanimeren 
weer, mits de betrokken cliënt niet onder verdenking van besmetting met het Corona-virus staat en 
er uiteraard geen non-reanimatieverklaring geldt.  
  
Speciale telefoonnummer uit de lucht  
Sinds het begin van de Corona-crisis kon u het speciale Corona-telefoonnummer 8074 bellen bij 
vragen over Corona. Aangezien het telefoonnummer niet meer wordt gebeld, hebben wij het 
nummer opgeheven per eind juli. Vragen kunt u stellen via: corona@swzzorg.nl. U ontvangt binnen 
een werkdag antwoord. 
   
Aangepaste routekaart 
In onze routekaart hebben we diverse thema’s aangepast. De nieuwste versie vindt u bijgesloten bij 
deze nieuwsbrief. 

Film 
Tot slot wijzen we u graag nog even op de vlog die de zorgdirecteuren hebben gemaakt. Zij gingen 
naar diverse locaties en vroegen terplekke hoe het nu gaat en hoe het is om te proberen de 
positieve ervaringen uit de Corona-crisis in het eigen werk vast te houden. U vindt die film hier. 
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