Apeldoorn, 2 maart 2022
Beste ouders en verwanten,
Toch weer een brief vanuit het actieteam. En het zal waarschijnlijk ook niet de laatste
zijn. Op 15 maart is er namelijk een nieuw weegmoment en bekijkt het kabinet of de
daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames doorzet.
In deze brief willen wij u informeren over de volgende onderwerpen: de 2e booster, het
testbeleid voor cliënten en het vervoer.
2e boostervaccinatie
Het kabinet heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen voor een 2e
boostervaccinatie voor de volgende doelgroep cliënten:
- mensen boven de 70 jaar;
- volwassenen 18+ met het syndroom van Down;
- volwassenen 18+ met een ernstige immuunstoornis;
- Bewoners van woonvormen die een vergelijkbare kwetsbaarheid hebben met
bewoners van verpleeghuizen.
Zij komen in aanmerking voor de 2e booster:
- 3 maanden na de 1e booster en als zij geen corona hebben gehad.
- 3 maanden nadat zij corona hebben gehad en dit plaatsvond na de 1e booster.
De persoonlijk begeleiders zullen de betreffende cliënten die ook de 2e booster willen,
aanmelden bij de GGD. Zij vragen hiervoor toestemming van de client of van u als
verwant. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier.
De PB’ers vullen met of voor de cliёnt een gezondheidsverklaring in voor eventuele
contra-indicaties of aandachtspunten. Als hier aanleiding voor is, nemen zij contact op
met de huisarts. De GGD neemt na de aanmelding contact op met de locatie om een
afspraak te maken om langs te komen voor de 2e booster.
Testbeleid cliënten
Ook onze cliënten doen regelmatig een zelftest, bijvoorbeeld bij lichte klachten of als ze
in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is. Als de zelftest positief is, dan
raden wij aan om de zelftest te laten bevestigen door een PCR test bij de GGD of als dit
voor cliënten niet mogelijk is bij ons eigen testteam. Tenzij deze PCR test te belastend is
vanwege de beperking van de client of dit niet lukt vanwege organisatorische redenen.
Voorheen werd ons eigen testteam aangevuld met de mogelijkheid om Medicorps in te
schakelen. Vanwege de hoge kosten van de inzet van Medicorps en verminderde
noodzaak zal vanaf heden alleen ons eigen testteam beschikbaar zijn. Dit betekent dat
het soms een dag of enkele dagen kan duren voor het testteam de PCR test kan
afnemen. Dit is geen probleem omdat de quarantaineperiode al geldt vanaf het moment
dat er klachten zijn of als er een positieve zelftest is.
Wat betekent dit concreet: als een cliënt klachten heeft of bijvoorbeeld een nauw contact
is van iemand die besmet is met corona dan:
- doet de cliёnt een zelftest en gaat bij een positieve uitslag in quarantaine in zijn
appartement.
- Deze positieve zelftest kan hij/zij laten bevestigen door een PCR test bij de GGD.
Of, als dit aan de orde is, een verpleegkundige van het testteam neemt de PCR test af
zodra er iemand beschikbaar is.
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- voor de cliënten voor wie testen veel impact heeft of bij organisatorische knelpunten,
volstaat de zelftest. Een PCR test is in deze situatie niet meer nodig.
Vervoer
Er zijn geen beperkingen meer in het vervoer. Dit betekent dat het normale routeschema
weer geldt. Taxibedrijf ETC regelt dit en communiceert hierover met de locaties.
Wel blijft de maatregel gelden dat in de taxi een medisch mondkapje gedragen moet
worden.

We hopen dat de trend van dalende besmettingen doorzet en we steeds meer naar de
situatie gaan van voor corona. Zodat iedereen kan herstellen van intensieve jaren.
Heeft uw vragen over deze brief, dan kunt u altijd terecht bij de begeleider.

Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne actieteam Corona

Aukina de Bruin
Bestuurder
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