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Landelijk zitten we in een tweede golf van het coronavirus. Er zijn strengere maatregelen ingegaan. 

In corona nieuws delen wij algemene informatie en regels die gelden voor heel Ons Tweede Thuis. 

Specifieke locatie informatie deelt de locatie zelf met bewoners en het netwerk.  
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ROUTEKAART
In een kort persmoment van 27 
oktober deelde het kabinet dat ze nog 
onvoldoende zicht hebben op het effect 
van de landelijke maatregelen die nu 
gelden. Zeker weten ze wel dat er een 
verlenging nodig is van minimaal 4 
weken van de huidige maatregelen. 
In de geplande persconferentie van 
3 november a.s. deelt het kabinet 
de bevindingen en of er nog extra 
maatregelen gaan gelden. In dezelfde 
week wordt de routekaart van Ons 
Tweede Thuis ook aangepast aan 
de hand van de landelijk geldende 
maatregelen. 

Klik hier voor de routekaart  
die nu geldt. 

DEURBELEID VOOR 
BEZOEK 
We houden het aantal bezoekers per cliënt 

beperkt en maken daar samen met cliënt, 

familie en verwanten concrete afspraken 

over. De bezoekregels kunnen per locatie 

verschillen.

Bij aankomst van de locatie melden 

bezoekers zich van te voren bij een 

medewerker. Bezoekers dragen een 

mondkapje en blijven thuis bij klachten. 

TESTEN MEDEWERKERS  
EN BEWONERS
In de media zijn veel signalen over het 

gebruik van sneltesten voor het vaststellen 

van corona. Op dit moment testen we nog 

op de ‘traditionele manier’ en vanuit de 

landelijke branche organisatie VGN starten 

er verdiepende sessies over de inzet van de 

sneltesten. Zodra hier mee over bekend is, 

delen we dit nieuws. 

ACTUELE CIJFERS 
week 26-30 oktober: 
8 bewoners en 

6 medewerkers positief getest 

Op twee locaties zijn bewoners 

besmet. De locatiemanager 

informeert het netwerk over 

een actuele besmetting op de 

locatie.

https://www.onstweedethuis.nl/update-maatregelen-coronavirus/
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KLANKBORDGROEPEN

Regelmatig overlegt de bestuurder met een klankbordgroep
verwanten en een klankbordgroep cliënten. 
Op 19 oktober was er een klankbordgroep verwanten.
De klankbordgroep verwanten sprak dit keer met Elize 
Middelhoven (hoofd behandeling) en Firmin Polderman 
(regiomanager a.i. Haarlem en Haarlemmermeer).
Hieronder de onderwerpen die aan bod kwamen.

TESTEN

Cliënten die bij Ons Tweede Thuis wonen, test Ons Tweede Thuis zelf op de 

woning. Specialistisch verpleegkundigen nemen de test af. Het testen op 

de woning voorkomt een hoop stress bij cliënten. 

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers testen we in onze eigen teststraat. 

Voordeel van zelf testen is dat de uitslag vaak binnen 24 uur bekend is. 

CONTINUÏTEIT 

Dagbesteding

De dagbesteding proberen we zoveel mogelijk open te laten. Dit is een les 

die we geleerd hebben in de afgelopen maanden.

Uiteraard op anderhalve meter, met medische mondkapjes voor 

medewerkers en we bieden dagbesteding aan in kleine groepjes. 

Samen proberen we zoveel mogelijk continuïteit te bieden.

Elke locatie heeft een actueel continuïteitsplan op de plank liggen. Zij zijn 

nu beter voorbereid op de gevolgen van corona dan in het voorjaar.

COMMUNICATIE

De verwanten zijn over het algemeen tevreden over de communicatie 

vanuit de locaties. 

Vragen, suggesties en aandachtspunten

• Verwanten zien dat bij cliëntcontact de regels nauwgezet gevolgd  

 worden. Er is enige zorg of dit tussen medewerkers onderling en buiten  

 het werk ook zo is. 

• Tip: blijf aandacht hebben voor cliënten en verwanten voor wie de  

 corona-periode extra belastend is. Bijvoorbeeld bij verwanten van wie  

 hun kind/familielid voor langere tijd bij hen logeert. Hoe houd je het  

 (mentaal) vol als je veel meer of juist veel minder contact hebt met je  

 kind/familielid? Hoe houd je balans?

• Advies om na weekendbezoek te ‘checken’ of de cliënt klachten heeft  

 gekregen. Dit gebeurt wel al bij een deel van de locaties.

TIP: 
HANDIGE INFORMATIE 
OP VGN SITE

De landelijke brance organisatie VGN heeft 

veel praktische informatie voor cliënten en 

verwanten op de site staan. 

KLIK hier voor achtergrond informatie voor 

cliënten.
 

KLIK hier voor achtergrond informatie voor 

medewerkers en verwanten. 

Actuele corona informatie
Kijk op www.onstweedethuis.nl
Vragen: corona@onstweedethuis.nl 

Deze maatregelen gelden tot nader order. Mochten landelijke 
maatregelen veranderen dan sluiten wij daar ook bij aan als organisatie.
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https://www.vgn.nl/achtergrond/informatie-voor-clienten
https://www.vgn.nl/achtergrond/informatie-voor-professionals-en-ouders
mailto:corona%40onstweedethuis.nl%20?subject=

