Zoeterwoude, 19 oktober 2020
Aan
: Bewoners van WIJdezorg intramuraal en hun 1e contactpersonen
Onderwerp : Nieuwsbrief corona
Geachte heer/mevrouw,
Het seizoen van griep en verkoudheid is aangebroken. Dat is landelijk, maar ook in onze
locaties terug te zien aan de hoeveelheid cliënten en medewerkers die worden getest omdat
zij verkoudheidsklachten hebben.
Helaas stijgt in het hele land het aantal besmettingen met het coronavirus. Zo ook bij
WIJdezorg zijn de eerste besmettingen. Tijdens de persconferentie op 13 oktober hebben
premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge uitgelegd dat ons land zich momenteel op
risiconiveau 4 “zeer ernstig” op de routekaart bevindt. De besmettingsgraad in onze
veiligheidsregio Hollands Midden is inmiddels ook ingeschaald als “ernstig” en zijn er vanaf
14 oktober nieuwe landelijke maatregelen van kracht.
Sinds 28 september dragen alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers verplicht een
mondneusmasker.
Graag wil ik u middels dit schrijven informeren over:
1. Bezoek
2. Testen en quarantaine
3. Medewerkers
1. Bezoek
Per dag mag elke bewoner maximaal 3 bezoekers per bewoner ontvangen. Houd daarbij
wel rekening met de ruimte in het appartement om de 1,5 meter afstand te kunnen houden.
Bij binnenkomst vragen we u:
• Uw handen te desinfecteren bij de desinfectiezuil.
• Uw bezoek te melden met een registratieformulier dat u vervolgens in de
daarvoor bestemde doos achterlaat. (registreren doen we voor contactonderzoek
wanneer een bewoner of medewerker klachten zou krijgen).
• Een mondneusmasker te dragen welke door WIJdezorg wordt verstrekt en
daarnaast de gebruikelijke 1,5 meter afstand te houden. Indien u meer wilt weten
over hoe u het beste een mondneusmasker op- en af kunt zetten, zie hier een
instructievideo van het RIVM voor het gebruik van mondneusmaskers:
https://vimeo.com/403728699 . Ook wij weten dat de mondneusmaskers zeker in
het contact met bewoners met dementie lastig zijn.

Bedek neus, kin en mond,
zo houden we iedereen gezond!

Tijdens het bezoek:
• Kunt u gebruik maken van het restaurant. Ook in het restaurant wordt de
anderhalve meter afstand nageleefd en dat betekent dat er minder capaciteit is dan u
gewend bent. In het restaurant kunt u uitsluitend, met uitzondering van de locatie
Nieuwkoop, met pin betalen.
• Blijft u in het appartement van uw naaste tenzij u gaat wandelen of naar het
restaurant gaat.
• Kunt u, wanneer uw naaste in de huiskamer verblijft, hen daar ophalen en
meenemen naar het appartement, restaurant, of naar buiten om te wandelen.
Houd uw aanwezigheid in de huiskamer zo kort mogelijk en houd ook hier de afstand
in acht naar de overige bewoners.
Indien bewoner(s) positief getest zijn, zijn er per situatie aangepaste maatregelen met
betrekking tot het toelaten van bezoek.
2. Testen en quarantaine
We zien dat het aantal testen bij bewoners toeneemt. Omdat we hierbij snel moeten
handelen, willen we u uitgebreid meenemen in de aanpak die we hanteren bij een
vermoeden van een besmetting en na een positieve testuitslag.
2.1 Laagdrempelig testen
Wij testen de bewoners laagdrempelig. Onze zorgmedewerkers houden alle bewoners goed
in de gaten. Zodra er sprake is van lichte klachten zoals hoesten, een snotneus of andere
verkoudheidsverschijnselen (bij een vermoeden van corona), is er contact met de arts die
besluit of er een coronatest wordt afgenomen. Dagelijks worden deze testen naar het
laboratorium gebracht. Binnen 24 - 36 uur is de uitslag van de test bekend.
2.2 Kamer isolatie (somatiek/of bewoner woongroep) of tijdelijk sluiten van de
woongroep bij een vermoeden van besmetting
Om medebewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, wordt een bewoner
met lichte klachten (en bij wie de test is afgenomen) uit voorzorg tijdelijk op de eigen kamer
gehouden en in beschermende kleding verzorgd tot de testuitslag bekend is. Als dit uw
naaste betreft, wordt er contact met u opgenomen.
In voorkomende gevallen kan de specialist ouderengeneeskunde van WIJdezorg ook
besluiten om één of meerdere woongroep(en) 10 dagen in quarantaine te laten gaan, om
verdere verspreiding te voorkomen. De afdeling wordt afgesloten van de rest: ook wel cohort
afdeling genoemd. Dit hangt onder meer af van de mate van de klachten, maar ook doordat
bewoners met dementie door het ziektebeeld en bijvoorbeeld loopdrang niet geïsoleerd in
hun kamer kunnen verblijven.
2.3 Aanpak bij een positieve uitslag
Als de uitslag van een test COVID-19 positief is, betekent dit dat de bewoner besmet is met
het coronavirus. In dat geval informeert de arts de bewoner of diens contactpersoon, en
verblijft de bewoner indien mogelijk in kamer isolatie.
Indien een bewoner van de woongroep positief blijkt te zijn, worden de medebewoners van
de woongroep zo snel mogelijk preventief getest. U wordt middels het ECD geïnformeerd.
Is de woongroep in (cohort) quarantaine, dan wordt ook op de 9e dag van de quarantaine
opnieuw een test afgenomen bij alle bewoners van deze woongroep om zeker te weten of de
woongroep weer veilig open kan.

Uitleg over cohort, isolatie en quarantaine
• Cohort: is een groep bewoners die is afgescheiden van andere bewoners met als
doel zieken, mogelijk zieken alsmede de medewerkers die zorg verlenen aan deze
bewoners zoveel mogelijk (preventief) van elkaar te scheiden.
• Isolatie: de bewoner verblijft in zijn eigen 1 persoons appartement/ kamer.
• quarantaine: periode van afzondering na onbeschermd contact.
Op het moment dat op een afdeling die in cohort is, geen bewoners meer zijn met klachten,
dan gaat de quarantaine-fase in. Een deel van de beschermende kleding is dan niet meer
nodig, er komt dan alweer wat meer vrijheid. Als gedurende de quarantaineperiode van 10
dagen geen enkele bewoner meer klachten krijgt, zal het cohort worden opgeheven en gaat
de afdeling weer open.
3. Medewerkers
Medewerkers dragen preventief gedurende hun hele dienst mondneusmaskers
Dit geldt voor alle medewerkers, dus naast de zorg ook voor collega’s in het restaurant,
huishouding en activiteitenbegeleiding.
Medewerkers blijven thuis bij klachten
Wij vragen medewerkers met (lichte) klachten om in overleg met hun leidinggevende thuis te
blijven en zich zo snel mogelijk te laten testen op corona.
• Is de uitslag van de test COVID-19 negatief, kan de medewerker direct weer aan het
werk.
• Is de uitslag van de test COVID-19 positief, blijft de medewerker thuis tot 24 uur
nadat de laatste klachten over zijn. Wij weten waar en wanneer deze medewerker
voor het laatst gewerkt heeft. We houden de collega’s en bewoners van die afdeling
gedurende 10 dagen extra goed in de gaten.
Huisgenoot met klachten
Wanneer een huisgenoot van een zorgmedewerker klachten heeft, kan de medewerker
blijven werken door het gebruik van een mondneusmasker.
Huisgenoot COVID-19 positief
Als een huisgenoot COVID-19 positief getest is, moeten alle huisgenoten in quarantaine, dus
ook de medewerker gedurende 10 dagen.
WIJdezorg testpunt voor de medewerkers
In de week van 19 oktober start ons eigen testpunt WIJdezorg.
Hierdoor kunnen we onze medewerkers snel testen en is de uitslag uiterlijk de volgende dag
bekend. Op die manier weten we snel of iemand wel of niet besmet is.

Medewerkers van WIJdezorg staan klaar om testen af te nemen

Met dit schrijven hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken met
betrekking tot COVID-19 op de locaties van WIJdezorg en onze manier van werken.
Deze werkwijze dient ter bescherming van ons allen: de bewoners, cliënten, bezoekers,
medewerkers en vrijwilligers van WIJdezorg.
Indien u nog vragen heeft, kunt u het beste tussen 11.00 en 12.00 uur contact opnemen
met de managers of zorgmedewerker van de locatie.

Met vriendelijke groet,
Marja van der Valk, bestuurder WIJdezorg

