
LANDELIJKE MAATREGELEN

Op vrijdag 12 november 2021 was er weer een persconferentie. Elke dag 
komen er in Nederland nog veel besmettingen bij. Ook moeten elke 
dag meer mensen naar het ziekenhuis. Daarom zijn er vanaf zaterdag 
13 november om 18.00 uur nieuwe regels. Deze regels 
gelden tot zaterdag 4 december 2021. 
Klik hier voor een overzicht van de maatregelen. 

TIP: check regelmatig de website 

www.onstweedethuis.nl

BASISREGELS

CLIËNTEN  TESTEN
In de week van 22 november start Ons Tweede Thuis met het zelf testen van 
cliënten met klachten. We starten met de groep clienten van wie wij weten 
dat een bezoek aan de GGD-teststraat zeer lastig is. 

ACTUELE CIJFERS NOVEMBER

77 medewerkers en 68 cliënten zijn positief getest op corona.
De besmettingen zijn verdeeld over diverse locaties.

De locatiemanager informeert het netwerk over een actuele besmetting op de locatie
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In dit corona nieuws delen wij algemene informatie en regels die gelden voor heel Ons Tweede Thuis. 

Specifieke locatie informatie deelt de locatie zelf met cliënten en het netwerk.
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https://www.onstweedethuis.nl/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/Strengerecoronamaatregelen13november.pdf
http://www.onstweedethuis.nl


IN GESPREK MET KLANKBORDGROEP 

In de week van 15 november was bestuurder Roel de 
Bruijn in gesprek met de verschillende klankbordgroepen 
van medewerkers, verwanten en cliënten. In deze 
overleggen is gedeeld hoe Ons Tweede Thuis omgaat met 
de huidige coronagolf. 

Er is gesproken over de continuïteit van zorg en 
de boosterprik.  

Zo ondersteunt een centraal mobiliteitsteam de locaties 
om de roosters rond te krijgen. 

En is er een SUPERHANDS pool van mensen om 
snel te helpen. 

14e EDITIE VERVOLG

BOOSTERPRIK
Veel cliënten van 18 jaar en 
ouder die wonen bij Ons Tweede 
Thuis zijn vanaf februari 2021 
2x geprikt tegen corona. De 
boosterprik verbetert de 
werking van deze twee prikken.

Vanaf 25 november 2021 starten wij met het prikken van 
de boosterprik. Uiteraard is vaccinatie een vrije keuze. 
Andere groepen onder wie extramurale cliënten volgen 
later in de tijd. 

Cliënten /verwanten informeren wij over de boosterprik 
via brief/mail vanuit de locatiemanagers. De 
boosterprik is een vrije keuze. En de volgende stappen 
gelden:

1. Wil je de prik?

2. Geef je toestemming voor de prik en toestemming  
          om je gegevens te delen aan het RIVM. 
          Voor koppeling met je QR-code.
          Ook wij leggen de keuzes vast  in het ECD

3. Voorbereiding op de prik, check bij    
          huisarts of je de prik mag krijgen

4. Dag van prikken: de prik wordt gezet in de   
          bovenarm en na het prikken kan de plek op  
          de bovenarm rood en gevoelig aanvoelen

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

Deze maatregelen gelden tot nader order. 
Mochten maatregelen in de gehandicaptenzorg en in onze 
veiligheidsregio veranderen, dan sluiten wij daar ook bij aan 
als organisatie.

VRAGEN

Heb je vragen? Stel die rechtstreeks aan de persoonlijk 

begeleider of de locatiemanager. 

Of mail naar corona@onstweedethuis.nl
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