Beeld van de coronapandemie
Versie 14 juli 2022. Dit beeld wordt wekelijks op donderdag geactualiseerd.
1. Introductie
Innoforte vindt openheid en transparantie belangrijk. Vandaar dat we met dit overzicht
inzicht willen geven in onze handelwijze ten tijde van corona. Daarbij noemen we ook de
aantallen, omdat we onder andere die aantallen gebruiken als maatstaf om beleid te
maken en bij te stellen.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat getallen niet het hele verhaal vertellen. Bij dit virus
is extra duiding van belang. De AVG die de privacy van het individu beschermt, zorgt er
bovendien voor dat wij alleen voor het totaal van Innoforte kunnen spreken. We mogen
geen gegevens in het algemeen delen die kunnen leiden tot herkenning van personen.
Voor bewoners van een locatie én hun eerste contactpersonen is het echter relevante
informatie. Vandaar de beleidslijn dat wij bij een vastgestelde besmetting alle bewoners
en hun eerste contactpersonen hierover schriftelijk informeren.
2. Welzijn en kwaliteit van leven voorop
Innoforte heeft altijd gestaan voor welzijn en kwaliteit van leven. We geloven dat het tijd
is om minder streng met de regels om te gaan. Per vrijdag 22 april 2022 hebben we
daarom ons coronabeleid verder versoepeld.
Innoforte versoepelt zoals in heel Nederland versoepeld is. Dat is niet zonder risico’s:
bewoners horen allen tot de meer kwetsbare groep mensen. Eén besmetting kan snel en
makkelijk overgedragen worden op anderen. Daar staat tegenover dat de meeste
bewoners op dit moment maximaal beschermd zijn door alle vaccinaties. We zien dan
ook dat bewoners die besmet raken, minder ziek worden. De meesten knappen met een
paar dagen weer op.
We vinden deze maatregelen verantwoord om te nemen omdat de huidige variant
minder ziekmakend is en bewoners voldoende beschermd zijn dankzij vaccinaties. Als er
in de (nabije) toekomst een andere, onbekende variant rondwaart, evalueren we de
bestaande maatregelen. Dan kan het zijn dat we dit beleid aan moeten passen om zo
veel mogelijk veilige zorg en een veilige werkomgeving te bieden.
3. Testbeleid
3.1. Bewoners met klachten
Als een bewoner klachten heeft, wordt deze altijd getest op corona. Test iemand positief,
dan blijft deze bewoner op zijn eigen appartement tot hij of zij geen klachten meer
heeft. Voor bewoners met dementie die als gevolg van hun ziektebesef niet op hun
kamer kunnen blijven, is het uitgangspunt dat zij op hun eigen afdeling blijven.
Medewerkers die besmette bewoners verzorgen, werken in volledige persoonlijk
beschermende middelen.
Een bewoner die dichtbij een andere bewoner met corona is geweest, wordt ook getest.
Is de testuitslag negatief, dan hoeft hij of zij niet in quarantaine.
Nieuwe bewoners worden getest op de dag van inhuizing. Is de testuitslag negatief, dan
hoeft de bewoner niet in quarantaine.
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3.2. Medewerkers met klachten
Sinds 1 juni 2020 kon iedereen zich bij de GGD laten testen bij klachten die gerelateerd
kunnen worden aan het coronavirus. Sinds 23 oktober 2020 heeft Innoforte sneltesten
ter beschikking om medewerkers snel een uitslag te kunnen geven. Medewerkers hebben
hierin zelf de regie. Wie een test aanvraagt, meldt dit direct bij Innoforte en wordt niet
meer in de zorg ingezet tot de testuitslag bekend is. Bij een sneltest is dit binnen 20
minuten bekend. Blijkt een medewerker besmet, dan dient deze zich ter controle ook
nog te laten testen bij de GGD. Dit geldt voor álle Innoforte-medewerkers, zowel in de
langdurige zorg als in de thuiszorg/Wmo-zorg.
4. Persoonlijke beschermingsmaterialen
Medewerkers dragen een chirurgisch mond-neusmasker als zij geen afstand kunnen
houden in de zorg aan bewoners en langer dan een kwartier dichtbij zijn.
Medewerkers die besmette bewoners verzorgen, werken in volledige persoonlijk
beschermende middelen.
In ons stappenplan corona hebben we tot in detail vastgelegd welke stappen doorlopen
moeten worden volgens de meest actuele inzichten. De langdurige zorg en thuiszorg
hanteren hun eigen protocollen en stroomschema’s.
5. De feitelijke stand van zaken
In het overzicht op de volgende pagina ziet u het totaalaantal uitgezette testen bij twee
groepen: Bewoners en Medewerkers.
Ter achtergrondinformatie noemen we ook het totaalaantal van onze bewoners en
medewerkers:
•
•

Totaalaantal bewoners op locaties van Innoforte: 446
Totaalaantal medewerkers Langdurige zorg en Zorg aan Huis: circa 1000 (567
fte)
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Aantal uitgezette testen in de periode 20 maart 2020 – heden:

3182

2786

393

3

328

28

37

3772

3244

0

528

* Deze cijfers geven inzicht over het aantal testen dat bij bewoners en medewerkers is
afgenomen. In dit totaal zijn zowel de sneltesten als GGD-testen meegenomen. Dit aantal is niet
representatief voor het totaalaantal daadwerkelijk besmette personen, omdat zowel medewerkers
als bewoners meerdere malen getest kunnen zijn.

6. Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Nijsen,
communicatieadviseur, via telefoonnummer 026 388 2000.
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