
 
 
 
 

 

 

Raad van bestuur 

 

Postbus 25 

9356 ZG  Tolbert 

  

0594-850 409 

rvb@dezijlen.nl 

www.dezijlen.nl 

 

 
 
 
Aan verwanten en vertegenwoordigers 
 
 

 
 
 
Ons kenmerk : RvB21006/EZ/IvE Tolbert, 18 januari 2021 
 
Onderwerp : Covid-19 en vaccinatie 
 
 
 
Beste verwanten en vertegenwoordigers, 
 
Premier Rutte heeft vorige week tijdens de persconferentie aangegeven dat Nederland ten minste tot 9 
februari in lockdown blijft. Dit besluit is genomen vanwege het nog steeds te hoge aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames. Hiernaast zijn er grote zorgen over nieuwe varianten van het coronavirus.  
Ook bij De Zijlen maken we ons ernstig zorgen over de Britse variant die inmiddels in het noorden bij 
verschillende verpleeghuizen is geconstateerd.  
 
In deze brief informeren we u over onze (tijdelijk) aangepaste maatregelen en over de vaccinatie tegen 
Covid-19. Deze maatregelen hebben we gedeeld met de OR en CMR. 
 
Bezoek 
We vinden het belangrijk dat u op bezoek kunt blijven komen bij uw verwant bij De Zijlen. Toch willen we 
preventief extra maatregelen nemen om de kans op besmettingen met o.a. de Britse variant van het 
coronavirus zo klein mogelijk te maken. In overleg met de LMR zullen de komende dagen afspraken 
gemaakt worden over één vaste bezoeker per cliënt.  
Dit geldt ook voor cliënten die op bezoek of uit logeren gaan. We zijn hierin zeer terughoudend. Mocht dit 
wel plaatsvinden dan is de afspraak nu dat dit geldt voor één vast adres. We hopen dat u hier begrip voor 
heeft. 
 
Verder blijven bij bezoek op de locatie de volgende afspraken van kracht: 

 Kom niet onverwachts, neem altijd contact op met de begeleiding voordat u op bezoek komt. 

 Bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt.  

 Volg de hygiënemaatregelen en houd 1,5 meter afstand. 

 Draag een mondkapje. 

 Als u klachten heeft komt u niet op bezoek, laat u in dat geval zo snel mogelijk testen. 
 
Dagbesteding 
Voor dagbesteding steken we in op zo weinig mogelijk vermenging van cliënten. Dit betekent dat we 
cliënten die niet bij ons wonen tijdelijk geen dagbesteding kunnen bieden. Ook stopt tijdelijk de 
dagbesteding bij andere aanbieders waar onze cliënten gebruik van maken.  
De komende dagen nemen we de dagbestedingslocaties nog eens goed onder de loep en kijken waar 
extra maatregelen nodig zijn. Dit alles zal in overleg met betrokkenen, waaronder de LMR, plaatsvinden. 
 
KDC’s en logeren 
We hebben in overleg met de LMR-en besloten om onze kinderdagcentra en logeren per direct tijdelijk te 
sluiten. We gaan nu onderzoeken welke mogelijkheden we kunnen bieden om (beperkt) thuis een aanbod 
te doen.  
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Vaccinatie 
Wereldwijd is vaccinatie nu de belangrijkste stap om de COVID-19-pandemie achter ons te laten.  
Minister Hugo de Jonge kondigde tijdens de persconferentie aan dat er snel gestart gaat worden met de 
vaccinatie van mensen met een verstandelijke beperking.  
Vanaf maandag 18 januari wordt gestart met vaccineren van cliënten die in een zorginstelling wonen. Dit 
vindt plaats bij zes organisaties in Nederland. De Zijlen zit hier niet bij.  
Vanaf 25 januari zal op bredere schaal gevaccineerd gaan worden, dan kunnen we ook bij De Zijlen een 
start maken.  
 
Wat betekent dit voor De Zijlen? 
De minister heeft besloten om cliënten die de medische (huisarts)zorg krijgen vanuit de zorgorganisatie, 
als eerste te vaccineren. Het gaat bij De Zijlen om de cliënten die via de medische dienst de medische 
zorg krijgen en geen andere huisarts hebben.  
 
Al snel volgt de tweede groep, dit zijn de cliënten die huisartsenzorg krijgen van een huisarts in de eigen 
woonplaats. 
 
Medewerkers in de directe cliëntzorg en thuiswonende kwetsbare mensen volgen op een later moment, 
waarschijnlijk in februari en maart.   
 
We zijn helaas afhankelijk van de snelheid van de levering van de vaccins. Ook hebben we geen invloed 
op de volgorde van de groepen, dit wordt allemaal door het ministerie bepaald.  
 
Toestemming voor vaccinatie 
Wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten die medische zorg vanuit De Zijlen krijgen, ontvangen de 
komende dagen een brief met een toestemmingsverklaring.  
 
Het is belangrijk dat de toestemmingsverklaring zo snel mogelijk ingevuld weer terug wordt gestuurd. 
Graag het adres op de retourenvelop goed checken voordat u deze op de bus doet. Per abuis is er op de 
envelop een fout gemaakt met het huisnummer en postcode van de locatie. Excuses voor het ongemak!  
Zodra we de vaccins hebben ontvangen en kunnen starten met de vaccinatie, zullen we u dat laten 
weten.  
 
Ook deze week versturen we de brief met de toestemmingsverklaring naar (de wettelijk 
vertegenwoordigers van) cliënten die een huisarts hebben in de eigen woonplaats. Ook hiervoor geldt het 
dringende verzoek om deze zo snel mogelijk terug te sturen middels de retourenvelop. Wij zorgen er 
vervolgens voor dat deze informatie wordt afgestemd met de huisarts. 
 
Wilt u meer informatie over de vaccinatie? 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de vaccinatie. Op de website 
corona.steffie.nl/vaccinatie is eenvoudige uitleg te vinden in de vorm van een filmpje. Deze staat ook 
op de website van De Zijlen. Meer informatie vindt u op de website www.coronavaccinatie.nl of u kunt 
bellen naar 0800-1351.  
Mocht u nog informatie vanuit De Zijlen willen, neem dan gerust contact op met onze Medische dienst via 
tel. 0594-850 175 of stuur een bericht naar corona@dezijlen.nl. 
 
Tot slot 
We blijven de coronarichtlijnen van de RIVM, GGD en VGN volgen. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u 
altijd bij het locatiehoofd terecht. Als er belangrijke wijzigingen zijn dan brengen we u uiteraard via uw 
locatiehoofd of pb’er op de hoogte.  
 
Samen moeten we deze coronacrisis ook de komende maanden het hoofd bieden.  
Houd aandacht voor elkaar en blijf gezond. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eric Zwennis 
Raad van bestuur 
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