
Van: Helder, C. (Conny)   

Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 08:50 

Aan: Burgemeester Steenbergen   

Onderwerp: Informatie over maatregelen tanteLouise / ontwikkeling van het aantal 

besmettingen binnen de gemeente Steenbergen 

  

Geachte burgemeester Van den Belt,  

Zoals u weet zijn we vanaf februari in een andere werkelijkheid terechtgekomen in Nederland. 

Vanaf dat moment deed het coronavirus zijn intrede in Nederland en als eerste in Brabant. 

Gelukkig zien we nu een landelijke afname van het aantal besmette personen en een daling van 

het aantal corona-patiënten op de IC’s. Gezien de kwetsbare doelgroep van tanteLouise en het 

naargeestige karakter van het coronavirus neemt de druk op de verpleeghuizen echter nog niet 

af. Graag informeer ik u via deze e-mail over de maatregelen die wij vanaf februari hebben 

genomen en schets ik u de ontwikkeling van het aantal besmettingen van de afgelopen weken 

binnen de gemeente Steenbergen. 

Aanpak 

Vanaf februari werkt tanteLouise met een Crisisbeleidsteam (CBT) en een Operationeel 

crisisteam (CT) per locatie waar een besmetting plaatsvindt. Alle afgekondigde landelijke 

maatregelen worden besproken, gewikt en gewogen binnen het crisisbeleidsteam (CBT) van 

tanteLouise en omgezet in richtlijnen voor de eigen organisatie. Uitgangspunt van onze richtlijn 

zijn de landelijke verordeningen en de richtlijnen van het RIVM.  

Daarnaast is, zoals u bekend, in onze provincie een Regionaal Overleg voor de Acute Zorgketen 

(ROAZ) en een Regionaal Overleg voor de Niet Acute Zorgketen (RONAZ) actief. Samen met de 

GGD, de GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), de diverse burgemeesters en de 

overige zorgbestuurders vindt er continu overleg plaats in diverse samenstellingen. Als 

bestuurder van tanteLouise en bestuurslid van ActiZ (branchevereniging) vertegenwoordig ik in 

het RONAZ de regio Midden en West-Brabant. Daarnaast ben ik tevens landelijk de bestuurder-

woordvoerder op dit dossier voor ActiZ. 

Onze cliëntenzorg en de zorg voor onze medewerkers heeft voor ons de hoogste prioriteit. Alle 

door ons genomen besluiten en ingestelde maatregelen zijn er op gericht om de zorg aan onze 

cliënten zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en onze medewerkers te beschermen. 

Op basis van dit uitgangspunt zijn wij als één van de eerste verpleeghuisorganisaties  overgegaan 

tot een bezoekverbod waarbij wij er ons terdege van bewust waren dat deze maatregel sociaal 

zeer zwaar is voor onze bewoners en mantelzorgers. Echter infectiepreventie had en heeft 

prioriteit. Dat besluit is collectief genomen in het RONAZ en alle Brabantse 

verpleeghuisorganisaties hebben daaraan gevolg gegeven. Enkele dagen later is dit gevolgd door 

de verordening van de minister van VWS. 

Ons beleid is er vanaf het begin op gericht om bij het signaleren van klachten direct over te gaan 

tot het afnemen van een besmettingstest. Mocht uit deze test blijken dat een bewoner of 

medewerker besmet is dan testen wij direct alle mensen op deze woning (bewoners en 

medewerkers) en vervolgens de hele locatief en/of het gevormde cohort.  



In lijn met RIVM richtlijnen zetten wij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals 

mondkapjes en schorten, direct in als er sprake is van een positieve test of enige verdenking van 

besmetting. Ondanks dat er landelijk sprake was van schaarste heeft tanteLouise continu genoeg 

PBM’s gehad om bij een positieve test alle betrokkenen te voorzien.  

Voor medewerkers hanteren wij de hoogste norm (72 uur klachtenvrij) voordat zij weer aan het 

werk kunnen. Nu er meer testcapaciteit is, testen wij nog meer proactief om verdere grip te 

krijgen op de verspreiding van het virus via zogenoemde a-symptomatische besmettingen; 

besmettingen via personen die geen klachten vertonen.  

Besmettingen binnen de locaties in de gemeente Steenbergen 

Ondanks onze maatregelen zagen wij het virus helaas toch onze verpleeg- en verzorgingshuizen 

binnenkomen. COVID 19 is en blijft een zeer besmettelijk virus dat helaas makkelijk overgaat van 

mens tot mens. De wereldwijde cijfers bevestigen dit. Een besmetting leidt onherroepelijk tot 

meer besmettingen. Gelukkig valt in vergelijking met zorgorganisaties in sommige andere regio’s 

het aantal besmettingen bij tanteLouise mee. Hoewel het virus aanvankelijk aan ons voorbij ging, 

werden ook wij eind maart geraakt met een eerste besmetting in Onze Stede. Deze bewoner is 

kort daarna aan het virus overleden. 

In de bijlagen vindt u vier overzichten waarin de ontwikkeling van de afgelopen drie weken van 

het aantal besmettingen binnen tanteLouise is weergegeven. 

Na het instellen van het bezoekverbod per 17 maart  bleef het aanvankelijk rustig binnen 

tanteLouise, tot aan die eerste, beperkte uitbraak binnen Onze Stede. In april volgde een grotere 

uitbraak, toen in Hof van Nassau. De uitbraak binnen Onze Stede is snel gestopt. Er zijn daarna 

geen bewoners meer besmet en ook geen nieuwe medewerkers. De twee medewerkers die nu 

nog als besmet in het overzicht staan zijn twee medewerkers van de dagverzorging in Hof van 

Nassau, die inmiddels is verplaatst naar een apart bouwdeel van Onze Stede. Na hun herstel 

gaan beide medewerkers daar werken. In De Vossemeren (Nieuw-Vossemeer) en De Nieuwe 

Haven (Dinteloord) is tot op heden niemand besmet geraakt met het coronavirus. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Het COVID-19 virus is nieuw en de wijze waarop de besmetting binnen het verpleeghuis verloopt 

is nog niet voldoende bekend. Dit is de reden waarom tanteLouise met de locatie Hof van Nassau 

meewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek van het AmsterdamUMC om inzicht in het 

transmissie mechanisme te krijgen. Hof van Nassau behoorde tot de drie verpleeghuizen in ons 

land die daarvoor door onderzoekers van het Amsterdam UMC werden geselecteerd. Het 

onderzoek is opgezet in opdracht van het ministerie van VWS en het RIVM en uitgevoerd onder 

leiding van de professoren Cees Hertogh en Bianca Buurman.  

De uitkomsten van dit onderzoek zullen – samen met de eerste ervaringen die nu worden 

opgedaan bij 25 organisaties – mede bepalend zijn voor verdere versoepeling van de 

bezoekregeling.  

Aangezien het een infectieziekte A betreft blijft het Outbreak Management Team onverkort de 

adviseur van de regering. De resultaten van zowel het onderzoek naar transmissie van het virus, 

alsook de eerste ervaringen van de bezoekregeling zullen in de komende weken in het OMT 

besproken worden. 

  



Hoewel het nog te vroeg is voor conclusies, hebben de twee testrondes, zoals hierboven vermeld, 

in ieder geval voor Hof van Nassau een hoopgevend resultaat opgeleverd. Hoewel 

voorzichtigheid geboden is, zijn geen nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Sterker nog: 

geen van de bewoners is op het moment van schrijven besmet met COVID-19. Drie bewoners 

werden weliswaar nog positief getest, maar zij zijn inmiddels klachtenvrij. Dit maakt dat er 

momenteel geen COVID positieve verpleeghuis bewoners zijn in de hele gemeente Steenbergen. 

Ook onder de 150 geteste medewerkers van Hof van Nassau zijn geen nieuwe besmettingen 

geconstateerd. Momenteel zijn nog negen collega’s ziek thuis, maar allen zijn aan de beterende 

hand en soms zelfs al negatief getest.   

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de aanpak van tanteLouise en de 

ontwikkeling van het aantal besmettingen binnen de locaties van tanteLouise in de gemeente 

Steenbergen. Indien er nadere vragen zijn dan beantwoord ik deze graag.  

Hartelijke groet, 

Conny Helder, 

Raad van Bestuur 

 

Conny.Helder@tantelouise.nl 

Locatie: Servicebureau 

Boerenverdriet 18 

4613 AK  Bergen op Zoom 

0164-713333 

www.tantelouise.nl 
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