
Persbericht Coronavirus 17-3-2020 
 
Eerste positieve test Coronavirus binnen stichting Ons Tweede Thuis 
 
Ons Tweede Thuis is een stichting die mensen met een beperking ondersteunt. We hebben 
voor een deel te maken met kwetsbare mensen. We zijn extra alert, volgen de richtlijnen van 
het RIVM en staan in contact met de GGD. Ondertussen zijn we ons welbewust van het feit 
dat we het Coronavirus niet buiten de deur kunnen houden. 
 
Eerste positieve test bij Ons Tweede Thuis 
Helaas is er een eerste besmetting bij Ons Tweede Thuis geconstateerd. Maatregelen zijn 
genomen in overleg met de GGD. Vooralsnog is dit het enige geval. De protocollen rondom 
besmetting van RIVM en GGD zijn van kracht.  
 
Continuering van de zorg 
Onze belangrijkste taak in deze ingewikkelde tijden is de continuering van goede zorg, 
ondersteuning voor onze cliënten en het voorkomen van de verspreiding van het 
Coronavirus. We faciliteren dit onder andere door de sluiting van onze dagcentra. Op deze 
manier verminderen we de contacten van medewerkers en cliënten onderling en komen er 
medewerkers vrij die kunnen worden ingezet op de woonlocaties. Daarnaast leveren we 
maatwerk waar dat nodig is. 
 
Werkwijze 
• Centrale coördinatie wordt onder supervisie van bestuur uitgevoerd door het 

Coronateam bestaande uit artsen, verpleegkundigen en managers. 
• Voor medewerkers, cliënten en verwanten is er dagelijks bereikbaarheid voor 

Coronavragen van 7-22 uur. Daarnaast is er de reguliere achterwachtstructuur. 
 
• Adequate informatievoorziening:  

o De belangrijkste informatie voor externe relaties staat op 
www.onstweedethuis.nl 

o Alle medewerkers beschikken à la minute over relevante informatie en alle 
protocollen via het intranet van Ons Tweede Thuis. 

o Van elke (beleids)aanpassing worden zowel verwanten als cliënten binnen 
24 uur op de hoogte gesteld. 

o Er is afstemming met stakeholders zoals u, en ook met andere zorgpartners 
en onderaannemers. 

 
Wilt u meer informatie dan kunt u tijdens kantooruren bellen met Mariska van Woensel  
Telefoon: 06-46603535. 
  
 


