
 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 03 2021 

 

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.  

 

Strengere maatregelen 

Gisteren belegde het demissionaire kabinet een nieuwe persconferentie. Daarin kondigde het 

aanvullende maatregelen aan die vooralsnog tot 1 februari gelden. De volgende zijn voor jullie en ons 

van belang: 

 Het kabinet beperkt bezoek boven de 13 jaar tot 1 persoon per dag. Dat waren er 2. Deze 

maatregel nemen wij vanzelfsprekend over. Daarnaast mogen cliënten maximaal 2 vaste 

bezoekers ontvangen. Dat spraken we eerder al af. Daar houden we aan vast. Horen die twee 

vaste bezoekers bij één huishouden en is het voor hen lastig om gescheiden van elkaar op 

bezoek te gaan (bijvoorbeeld vanwege vervoer), dan mogen zij wel tegelijkertijd op bezoek 

komen. Maar onze voorkeur gaat om veiligheidsredenen uit naar gescheiden bezoek. 

 Er komt waarschijnlijk een avondklok van 20.30-04.30 uur. Die gaat dan zaterdag of zondag 

as in. Wij vragen jullie daar rekening mee te houden wanneer jullie op bezoek gaan bij jullie 

verwant. Hetzelfde geldt natuurlijk voor wanneer jullie hem/haar ophalen of weer 

terugbrengen.  

Tot nu toe is het al die maanden ontzettend goed gelukt om samen de maatregelen van het kabinet 

na te leven. Het zou fijn zijn ook nu weer op jullie medewerking te kunnen rekenen.  

 

Vaccinatie cliënten 

Dan nog even een update over de vaccinatie van cliënten. Die van cliënten op Zonhove start volgende 

week al. De toestemmingsverklaringen stromen nu binnen. We vaccineren iedereen op woensdag 27 

januari op Zonhove. Het draaiboek zetten we deze week in elkaar. Cliënten buiten Son zijn voor 

vaccinatie aangewezen op hun huisarts. Vooruitlopend daarop ontvingen zij vorige week van ons een 

modelbrief. Die konden zij samen met hun persoonlijk begeleider aanpassen als ze dat graag wilden 

en versturen. Dan staan zij meteen op het netvlies van hun huisarts. Deze week starten we overigens 

met het regelen van de toestemming voor vaccinatie bij cliënten in de zelfstandige woonvormen 

buiten Zonhove. Daarvoor schrijven wij henzelf aan en hun wettelijk vertegenwoordiger als zij niet 

wilsbekwaam zijn.  

De vaccinatiebereidheid onder hen lijkt groot. Iedereen heeft zo zijn redenen. Zoals Job. Hij nam 

onlangs een vlog op met Jody Cath als bestuurder. In dat gesprek kwam ook het thema vaccineren 

langs. Een mooi moment. Meekijken? Klik hier.    

 

Derde golf 

Intussen is er in de media veel te doen over de Britse variant van het corona-virus. Die zou veel 

besmettelijker zijn. Niet gevaarlijker. Maar wel lastig in zijn consequenties. Bij zo’n derde golf kunnen 

immers veel meer mensen tegelijk ziek worden dan we afgelopen jaar gewend waren. En dat leidt tot 

overbelasting van ziekenhuizen en personeelstekorten bij instellingen als de onze. Daarom gaan we nu 

https://youtu.be/5mfe7IRmfNU


 
na wat we moeten doen als we onverhoopt met grote aantallen besmettingen te maken krijgen. Met 

die maatregelen breiden wij onze draaiboeken uit. 

 

Tot zover. 


