
 

Nieuwsbrief 

Een drietal weken geleden hebben wij u geïnformeerd 
over de stand van zaken in coronatijd binnen ZorgAccent. 
Middels deze nieuwsbrief praten wij u bij over wat er in 
de afgelopen weken is gebeurd, maar ook over wat onze 
plannen zijn met name wat betreft het weer mogelijk 
maken van het bezoek. Vooral dit laatste zal u erg bezig-
houden, maar ons ook.

Corona op De Blenke
In de afgelopen periode hebben we op woonzorg-
locatie De Blenke te Hellendoorn, op één verdieping een 
uitbraak gehad van meerdere besmettingen, zowel van 
bewoners als van medewerkers. Er is door iedereen met 
man en macht gewerkt om de situatie onder controle te 
krijgen. We werden hierin ondersteund door de heer Felix 
Geeraerdts, arts microbioloog van LabMicta en mevrouw 
Lian Clemens, werkzaam als hygiënist bij ZorgAccent. 

De situatie binnen De Blenke was ernstig. Op advies van 
de experts is besloten om elf bewoners van De Blenke, 
die niet waren besmet, te verplaatsen naar twee andere 
woonzorglocaties van ZorgAccent. Een heftige maatregel 
omdat bewoners van het ene op het andere moment 
werden verhuisd, naar een voor hen vreemde omgeving. 
Met deze bewoners gaat het goed. 

Helaas zijn er binnen De Blenke bewoners overleden aan 
het coronavirus, een zeer verdrietige situatie voor met 
name de families en direct betrokkenen. We leven in 
gedachten mee met alle betrokkenen.
 
Situatie lijkt onder controle
Ten tijde van het verschijnen van deze nieuwsbrief gaat 
het met de huidige bewoners van De Blenke naar 
omstandigheden goed en lijkt het erop dat de situatie 
onder controle is. Maar het gebouw is nog niet corona-
vrij gegeven. Het blijkt dat wanneer iemand positief 
besmet is met het virus, diegene het virus nog lang bij 
zich draagt. Voor al onze andere locaties geldt dat deze 
corona-vrij zijn, maar nog steeds zijn er dagelijks 
bewoners met soms hele minimale klachten, die we laten 
testen. We realiseren ons dat het morgen anders kan zijn.

Voorzichtig met bezoek
Ik hoop dat u begrijpt dat we uiterst voorzichtig zijn met 
het toelaten van bezoek. Het Coronavirus maakt op dit 
moment deel uit van ons leven en dat zal voorlopig zo 
blijven, zolang er geen vaccin is gevonden. Toch gaat 
Nederland vanaf 11 mei een beetje ‘open’ en ook op de 
locaties van ZorgAccent zetten we de deur op ‘een kier’. 
Dit betekent dat we in de laatste weken hard gewerkt 
hebben aan een ‘bezoekplan’, dat het mogelijk maakt om 
heel gecontroleerd en ‘mondjesmaat’ weer bezoek toe te 
laten.
 
Voor iedere locatie en iedere afdeling wordt, of is er een 
ruimte ingericht of een extra unit geplaatst waar het 
bezoek onder strikte veiligheidsafspraken kan komen. 
Aankomende week zetten we hiervoor de puntjes op de 
‘i’. Dan krijgt iedere eerste contactpersoon een brief, met 
daarin de procedure en de afspraken die we met u gaan 
maken. We hopen dat u er begrip voor heeft dat we de 
afspraken strikt gaan handhaven. We willen ervoor zorgen 
dat het virus zo min mogelijk de gelegenheid krijgt om 
binnen te komen. 

Bezoekplan
Het is fijn wanneer het bezoekplan van start gaat, u kunt 
dan uw partner, vader, moeder of andere familierelatie 
komen bezoeken. Tot op heden heeft u alleen kunnen 
(beeld)bellen of skypen. Wij willen u bij deze bedanken 
dat u de afstand heeft bewaard op de momenten dat u 
dichtbij een locatie was, hoe moeilijk dit ook was. 
Wij hopen dat u dat blijft doen. Als ZorgAccent zullen 
wij er alles aan doen om het virus buiten te houden, wij 
hopen dat u ons hierbij blijft helpen. 

Corona-afdeling op Krönnenzommer
Op het terrein van Krönnenzommer in Hellendoorn 
hebben we een specifieke corona-afdeling. Deze afdeling 
biedt plaats aan 15 bewoners / cliënten die allen het virus 
bij zich dragen. Enkele bewoners komen van een locatie 
binnen ZorgAccent, maar het merendeel komt vanuit de 
thuissituatie of vanuit het ziekenhuis. In al deze situaties 
richten we ons op revalidatie en dus herstel, maar ook 
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zijn er bewoners of cliënten overleden. In Nederland zien 
we gelukkig wel een dalende trend qua besmettingen en 
dit beeld zien we ook op de corona-afdeling. Maar ook 
hier geldt weer dat het morgen anders kan zijn.  

ZorgAccent houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM 
en we staan in nauw contact met het ministerie van 
VWS. Het RIVM zegt in haar richtlijnen dat het preventief 
dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 
voor zorgmedewerkers niet nodig is, maar dat hier van 
kan worden afgeweken wanneer er situaties zijn binnen 
een groep of afdeling die hier om vragen. We kunnen ons 
voorstellen dat dit veel vragen oproept bij u, maar wij 
hopen dat u het vertrouwen heeft in ons, in de richtlijnen 
van het RIVM en in onze medewerkers en dat zij allen hier 
zeer verantwoord mee omgaan. 

Nog steeds blijft het belangrijk om veel en vaak handen te 
wassen (minimaal 20 seconden), afstand te houden van 
anderen, minimaal 1,5 meter, hoesten en niezen in de el-
lenboog en geen handen schudden. 

We gaan ervan uit dat u telefonisch of via de mail goed in 
contact bent en blijft met de medewerkers van de huis-
kamer waar uw familielid verblijft. 

Mochten er daarnaast toch vragen of zorgen zijn 
neem dan via mail contact op met Rhea Platenkamp, 
r.platenkamp@zorgaccent.nl of met mij, Ina Kerkdijk 
i.kerkdijk@zorgaccent.nl 

Wij wensen u wederom heel veel sterkte in deze nare 
periode, die Nederland heeft veranderd. 

Blijf gezond!

Lieve groet, 

Ina Kerkdijk
Directeur Woonzorg
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Nog steeds ontvangen wij 
vele mooie bloemen en 
mooie woorden, zie bijvoorbeeld 
bijgaand gedicht!


