
 

INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 45 

 

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 

Afgelopen dinsdag hield het kabinet een nieuwe persconferentie. Wij krijgen de komende twee weken 

te maken met een verdere inperking van onze bewegingsvrijheid. Weer, zult u misschien denken. Dat 

dachten wij ook. Onze herinneringen aan het voorjaar liggen nog vers in het geheugen. Net als toen is 

veiligheid wat ons betreft ook nu ontzettend belangrijk. Maar onze organisatie gaat niet meer op slot. 

Familie en vrienden kunnen blijven zien, juist als het leven spannend wordt, is ongelooflijk belangrijk. 

Dat heeft het kabinet in april/mei onderschat. Wij ook. Vooral onze gesprekken met u hebben ons dat 

geleerd. Daarom doen we het nu anders. 

 

Bezoek blijft welkom 

Bezoek is de komende weken nog steeds van harte welkom. Houd u dan wel rekening met de 

hygiëne- en contactmaatregelen die we eerder troffen en die we nu handhaven? Dat is erg belangrijk. 

Uit bron- en contactonderzoek blijkt namelijk dat cliënten een besmetting vooral oplopen via bezoek. 

Kondig daarom uw komst aan, zodat bezoekers in een woning niet allemaal tegelijkertijd komen. Kom 

niet met meer dan 2 mensen tegelijk. Draag een mondneusmasker. Houd dat het hele bezoek op. 

Houd tijdens uw bezoek 1,5 meter afstand. Was of desinfecteer uw handen voor binnenkomst 

zorgvuldig. Blijf ook bij milde klachten thuis en laat u zo snel mogelijk testen. 

Overigens bent u ook welkom wanneer uw verwant bij ons in quarantaine verblijft. Dat is sinds vorige 

week wettelijk vastgelegd. Twee vaste bezoekers zijn dan dagelijks welkom, mits de ontvangstruimte 

dat toestaat. Anders komen zij apart. Bezoekers gebruiken dan wel dezelfde persoonlijke 

beschermingsmiddelen als begeleiders. Als uw verwant in quarantaine zit in afwachting van een 

testuitslag, dan is bezoek helaas niet toegestaan.   

 

Logeren 

Velen van u nemen hun verwanten graag mee naar huis. Fijn! Want juist in deze tijd ligt eenzaamheid 

op de loer. Maar we kunnen het niet genoeg benadrukken: houd ook daar de maatregelen in acht. 

Bewaar afstand. Gebruik een mondkapje als u op verzorgmomenten binnen 1,5 meter komt. Weer 

ander bezoek. Blijf thuis. Ga niet op reis samen. En krijgt uw verwant onverhoopt klachten die op 

COVID-19 lijken te wijzen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de locatie. De begeleiders 

zullen u vertellen wat te doen. 

 

Dagbesteding blijft open 

Ook dagbesteding houden wij open, althans zolang de overheid ons dat toestaat. Wat cliënten daar 

doen, maakt velen van hen gelukkig. Dat geluk willen we hen niet afnemen. Dat hoeft ook niet, omdat 

we dagbesteding al geruime tijd veilig organiseren. De afspraken die we daarover hebben, zetten we 

voort. 

 



 

Voorkomen 

Intussen doen we er alles aan om het risico op besmettingen te verkleinen. Zo test een 

verpleegkundig team van SWZ zelf medewerkers en cliënten. Daarbij zetten we ook sneltesten in. Dat 

scheelt tijd. Voor cliënten is zo’n sneltest ook fijn. Ze geeft snel duidelijkheid. Helaas zijn sneltesten 

nog niet 100% betrouwbaar. Daarom nemen we meteen daarna ook nog de gebruikelijke PCR-test af. 

Pas als beide testen negatief zijn, hoeven we geen maatregelen te treffen. Verder draagt iedereen die 

in contact komt met cliënten inmiddels een chirurgisch mondneusmasker. En we hebben een 

actieteam samengesteld, dat teams die met een besmetting te maken hebben vooral praktische hulp 

biedt. 

 

Cohort-afdeling 

Tot slot nog een kort woord over onze cohort-afdeling op het terrein van Zonhove. U weet dat wij 

cliënten die besmet zijn, tijdelijk naar deze afdeling verhuizen. Daar kunnen wij hen de beste 

ondersteuning bieden. Daar werken namelijk verpleegkundigen die we speciaal voor deze taak hebben 

geschoold. Inmiddels gaan ook besmette cliënten die niet in Son wonen naar de cohort-afdeling. Dat 

was voorheen niet vanzelfsprekend. Nu wel. We hebben dat besloten in het belang van de veiligheid 

van iedereen die met de cliënt in kwestie in contact staat. Zij blijven op de cohort-afdeling totdat zij 

weer beter zijn. 

Tot nu toe hebben wij grote uitbraken van het virus kunnen voorkomen, daar zijn wij ontzettend blij 

mee. Wij hopen dat u zich kunt vinden in de koers die we kiezen. Dat doen we in het belang van ons 

allemaal. 


