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Tilburg, 11 juni 2020
Betreft: Testbeleid
Geachte heer/mevrouw,
Op 25 mei 2020 zijn de locaties van De Wever weer gedoseerd open gegaan voor bezoek. We zijn erg
verheugd dat onze bewoners, onder speciale voorwaarden, weer familie en naasten mogen ontvangen.
Eén van de voorwaarden is dat de betreffende afdeling vrij moet zijn van corona. Er is ons dus alles aan
gelegen om ervoor te zorgen dat de afdelingen coronavrij blijven om het bezoek te kunnen continueren.
Een coronabesmetting betekent immers dat de afdeling minimaal twee weken wordt gesloten voor
bezoek.
Testbeleid
Wij zullen daarom met ingang van heden eenmalig iedere nieuwe cliënt die bij De Wever wordt
aangemeld testen. Hoewel we weten dat het testen van mensen zonder ziekteverschijnselen niet veel
oplevert, zullen we dit voor nieuwe cliënten wel eisen. Daarmee hopen we de enkeling eruit te halen die
wel virus heeft maar nog niet ziek is. Is er een recente test van een nieuwe cliënt (maximaal een week
oud), dan hoeft deze niet opnieuw getest te worden. Wij vragen u in dit geval de uitslag van de
betreffende cliënt bij overdracht aan De Wever door te geven.
Dit testbeleid geldt voor mensen die vanuit het ziekenhuis, Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en voor
hen die vanuit huis komen. Het testen moet vóór opname geschieden. Wij denken dat het voor
medecliënten en familie, maar tevens voor het personeel veel onrust zal wegnemen ook al is er geen
goede wetenschappelijke onderbouwing voor dit beleid.
Spoedopnames
Spoedopnames voor palliatieve zorg, ELV of GRZ blijven mogelijk; cliënten worden dan thuis of op de
SEH getest en worden in quarantaine bij De Wever gehuisvest. Na de uitslag van de test volgt dan het
passende beleid.
Evaluatie
Na een maand wordt gekeken of we op deze manier bijgedragen hebben aan het buitenhouden van het
coronavirus. Mocht het testen niets opleveren, ofwel we vinden geen virus bij asymptomatische
cliënten, dan zullen we daarmee stoppen en u hierover informeren.

Met hartelijke groet,
Namens het Corona Crisisteam,

Adrie Gerritsen
Hoofd Medische Dienst
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