
Update

Deze week was er weer een persconferentie. Hier 

werden geen nieuwe of aangepaste maatregelen 

genoemd die van invloed zijn op het huidige 

corona beleid van HOZO. Alle geldende 

maatregelen, zoals één bezoeker die eenmaal per 

dag op bezoek komt.

Wel is er veel te doen over de vaccinaties van 

Verpleeghuisbewoners. Daarom zullen we in deze 

nieuwsbrief vooral stil staan bij de vaccinaties.

Vaccineren medewerkers
De afgelopen maand is de grootschalige 

vaccinatiecampagne van start gegaan. 

Zorgmedewerkers zijn de eerste groep die 

gevaccineerd mochten worden. Ook veel HOZO 

medewerkers hebben zich inmiddels laten 

vaccineren. Middels posters en 

informatiemateriaal hebben we medewerkers 

proberen te stimuleren om zich te laten 

vaccineren. Wij kunnen en mogen medewerkers 

hier niet toe verplichten. Wij mogen ook niet aan 

medewerkers vragen of zij zich hebben laten 

vaccineren, dit is namelijk een vrije en 

persoonlijke keuze die iedereen zelf mag maken.

Vaccineren bewoners met behandeling
Deze week, op donderdag en vrijdag, worden alle 

bewoners die onder de verantwoordelijkheid van 

de Specialist Ouderengeneeskunde (SO-arts) 

vallen, gevaccineerd. Dit zijn dan al zo’n 60 

bewoners van HOZO. Zij ontvangen over vier 

weken de tweede vaccinatie.

De vaccins zijn inmiddels binnen en wij hebben 

zelf een vaccinatieteam dat zorg draagt voor de 

uitvoering. Er komt geen vreemd team van 

buitenaf om de bewoners te vaccineren.

Omdat dit een belangrijke stap is in onze strijd 

tegen corona, zullen we hier toch ook een klein 

feestelijk tintje aan gaan geven.

Vaccineren overige bewoners
Voor de overige bewoners van HOZO is er veel 

onduidelijkheid over het vaccineren. Er zijn door 

de overheid en het RIVM verschillende werkwijzen 

gecommuniceerd. Hier begint nu een beetje meer 

duidelijkheid in te komen.

Door de huisartsenpost wordt er binnen de regio 

hard gewerkt aan een inventarisatie van alle niet 

mobiele cliënten die in een WLZ instelling zoals 

HOZO verblijven.

Hiervoor leveren 200 huisartsen gegevens aan wat 

maakt dat dit een reusachtige stroom aan 

gegevens oplevert.

Daarnaast zijn er cliënten die buiten dit proces om 

een oproepbrief hebben ontvangen vanuit de 

huisarts (leeftijd 90+) en vanuit de GGD (leeftijd 

85+) om zelfstandig naar de GGD vaccinatielocatie 

te gaan (met hulp van mantelzorg).

HOZO wacht nu op de inventarisatie van de 

huisartsenpost en een verwachte datum voor het 

ontvangen van het vaccin Moderna waarna we

onder verantwoordelijkheid van de huisartsen met

ons eigen vaccinatieteam de overige bewoners op 

locatie kunnen vaccineren.
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Wanneer u een oproep hebt gekregen om naar een 

GGD locatie te gaan dan is, indien u daartoe in de 

gelegenheid bent, het advies dit te doen. Het is 

dan wel belangrijk dit aan HOZO door te geven 

zodat dit vermeld kan worden in het 

cliëntendossier.

Mocht het voor u niet mogelijkheid zijn om naar 

een GGD locatie te gaan dan is de vraag geduld te 

hebben in afwachting van de vaccinatieronde die 

zal volgen wanneer bovenstaand proces vordert.

Samengevat:

• Bewoners HOZO die onder de SO-arts 

vallen(ongeveer 60) worden vandaag en morgen 

gevaccineerd

• Bewoners HOZO die onder de 

verantwoordelijkheid van de huisarts vallen 

kunnen met een oproep naar een GGD locatie of 

binnenkort bij HOZO worden gevaccineerd

• Nu vindt onderzoek plaats voor hoeveel 

bewoners er vaccins besteld moeten worden.

• De Huisartsenpost is hiervoor verantwoordelijk.

Informatie over Veiligheid
Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de 

veiligheid en werkzaamheid van de vaccins. Het is 

ook op tienduizenden mensen getest. Daardoor 

kon het coronavaccin zo snel worden goedgekeurd 

door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en 

weten we dat het ons goed beschermt en het 

veilig is. Wij raden iedereen dan ook aan zich te 

laten vaccineren als de mogelijkheid zich 

voordoet.

Meer informatie is te vinden op 

www.coronavaccinatie.nl

Actuele stand van zaken Corona
Op dit moment is het aantal besmettingen onder 

bewoners en medewerkers gering. Alleen op de 

locatie Bloemswaard is nog sprake van een enkele 

positieve besmetting.

Dit betekent natuurlijk wel dat we nog steeds 

alert moeten blijven.

Als er dan sprake is van besmetting of een contact 

met een besmet persoon, dan gelden de isolatie 

en quarantaine maatregelen. Voor de duidelijkheid 

worden deze hier nogmaals weergegeven.

Quarantaine

Medewerkers: 10 dagen vanaf het laatste 

contactmoment met een besmet persoon. Na vijf 

dagen kan een test afgenomen worden maar de 

medewerker blijft 10 dagen in quarantaine. In 

overleg met het crisisteam zijn uitzonderingen 

mogelijk.

Bewoners: 10 dagen vanaf het laatste 

contactmoment met een besmet persoon.

Isolatie

Medewerkers: 7 dagen vanaf de datum van een 

positieve testuitslag, vervolgens 24 uur 

klachtenvrij.

Bewoners: 14 dagen vanaf datum van een positieve 

testuitslag. Isolatie wordt opgeheven na overleg 

met de behandelend arts.

Tot slot
Wij houden iedereen op de hoogte! Zijn er vragen? 

Stel ze gerust aan het crisisteam: Joke Ricke, 

Jeroen Schouten of Marije Klein. Dit kan ook via 

info@hozo.nl.

Let ook weer eens op alle nieuwe posters, met 

dank aan Joy Broekhuizen
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