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Beste samenwerkingspartner,
Nu de besmettingen in de regio hard oplopen, willen we u informeren over ons opnamebeleid
en aanverwante zaken. Wij vinden het belangrijk dat reguliere zorg en opnames zoveel
mogelijk doorgaan. Om de veiligheid van bewoners en medewerkers niet in het gedrang te
laten komen, zijn er diverse maatregelen genomen om passende zorg te kunnen blijven
bieden.
Opnamebeleid
Voorafgaand aan iedere opname wordt een risico-inschatting gemaakt om te bepalen of
iemand een hoog of laag risico heeft op besmetting met het coronavirus. Aan de hand van
die inschatting wordt bepaald waar een cliënt het beste kan worden opgenomen.
•
•
•

Een cliënt met een laag risico wordt zoveel mogelijk opgenomen binnen een reguliere
afdeling.
Een cliënt met een verhoogd risico kan worden opgenomen op een reguliere afdeling,
maar wordt dan in quarantaine geplaatst.
Een cliënt die positief getest is of iemand met verhoogd risico waarbij quarantaine niet
mogelijk is (bijv. PG met loopdrang), kan terecht op een speciaal daarvoor ingerichte
COVID-19-afdeling.

Voor COVID-19 patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, hebben we samen met Land
van Horne en Proteion afspraken gemaakt om opvangmogelijkheden te bieden op onze
COVID-19 afdelingen.
In alle gevallen geldt dat we kijken naar wat een cliënt nodig heeft en kunnen we
doelgroepgerichte oplossingen bieden op het gebied van somatiek, dementie, geriatrische
revalidatiezorg en palliatieve zorg.
Goed om te weten
Daarnaast willen we u erop attenderen dat we een aantal extra maatregelen hebben
genomen om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan het beperken
van bezoek en het sluiten van restaurants volgens de landelijke richtlijnen. Al onze
medewerkers werken continu met een chirurgisch mondneusmasker en dit verlangen wij ook
van bezoekers. Ook in de thuiszorg zijn we extra alert en waakzaam. Op dit moment is er
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nog geen aanleiding om de thuiszorg af te schalen. Wel werken we op basis van een risicoinschatting en kijken we kritisch of huisbezoek nodig is of dat er andere mogelijkheden zijn.
We streven ernaar zorg en ondersteuning zoveel mogelijk door te laten gaan.
Maatwerk
Naast de algemene maatregelen hebben de ervaringen tijdens de eerste coronagolf duidelijk
gemaakt dat er behoefte is aan meer maatwerk. Lokaal kunnen maatregelen verder worden
aangescherpt als dat nodig is. Het kan dus voorkomen dat de ingezette maatregelen per
locatie verschillen.
Voor locatie- of team-gebonden vragen en opmerkingen, kunt u terecht bij de betreffende
manager en voor algemene vragen kunt u terecht bij Audrey Lemmens, Concerncontroller
Kwaliteit & Veiligheid: audrey.lemmens@dezorggroep.nl
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
mede namens het Directieteam,

Marc van Ooijen
Voorzitter Raad van Bestuur

