
 

 

 

Aan   de   ouders/verzorgers   van  
JGZ-clienten   TWB   Thuiszorg   met   Aandacht  

 

 

 

Datum  :   6   oktober   2020  
Kenmerk :   T2020-153   RD/IK/npe  
Onderwerp :   update   corona-maatregelen   

 
Beste   ouders   en   verzorgers,  
 
Op  16  juni  jl.  informeerden  wij  u  over  de  maatregelen  die  wij  genomen  hebben  om  de  verspreiding  van  het                    
coronavirus  tegen  te  gaan.  Om  de  verspreiding  van  het  coronavirus  terug  te  dringen,  informeren  wij  u  langs                  
deze  weg  over  de  aangescherpte  maatregelen  naar  aanleiding  van  de  persconferentie  van  de              
minister-president  op  28  september  jl.  Deze  maatregelen  hebben  gevolgen  voor  de  huidige  zorg-  en               
dienstverlening   binnen   de   afdeling   Jeugdgezondheidszorg   van   TWB,   Thuiszorg   met   Aandacht.  
TWB  volgt  de  lijn  die  door  het  RIVM  is  uitgezet  en  door  het  ministerie  van  VWS  wordt  onderschreven.  Deze                    
is   als   volgt:  
 
Heeft   u   zelf   of   uw   kind**   last   van   één   of   meer   van   de   volgende   klachten?  

● verkoudheidsklachten   zoals   neusverkoudheid,   loopneus,   niezen,   keelpijn  
● hoesten  
● benauwdheid  
● koorts   (meer   dan   38   graden   Celsius)  
● plotseling   verlies   van   reuk   en/of   smaak   (zonder   neusverstopping)  

dan  verzoeken  wij  u  om  niet  naar  de  afspraak  op  het  Consultatiebureau  te  komen  en  thuis  te  blijven.  Laat  u                     
testen   in   geval   van   klachten!  
Bij  hoge  koorts  of  toenemende  benauwdheid  raden  wij  u  aan  ook  contact  op  te  nemen  met  uw  huisarts.                   
Indien   u   langer   dan   24   uur   zonder   klachten   bent,   bent   u   natuurlijk   weer   welkom   op   het   Consultatiebureau.  
 
**   Uitzondering :   kinderen   t/m   12   jaar   met   alleen   een   neusverkoudheid   mogen   wel   komen.  
 
U   kunt   zich   als   volgt   afmelden:  

● Telefonisch   op   werkdagen   tussen   9.00   en   10.00   uur   op   telefoonnummer   088   -   560   30   02,   of  
● Via   de   mail   naar   het   eigen   Consultatiebureau,   zie   voor   de   mailadressen  

https://www.twb.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-locaties-en-contact/  
 
  

 

https://www.twb.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-locaties-en-contact/


 

Algemene   richtlijnen:  
● U  wordt  verzocht  om  met  uw  kind  en maximaal  1  begeleider  naar  het  Consultatiebureau  te  komen.  We                  

vragen  u  ook  om  eventuele  andere  kinderen  thuis  te  laten.  Daarmee  beperken  we  het  aantal                
wachtenden   in   onze   wachtruimte.  

 
● Wij  verzoeken  u  dringend  om  tijdens  uw  bezoek  aan  het  Consultatiebureau  een  mondneusmasker  te               

dragen.  Alle  JGZ-medewerkers  zullen  tijdens  uw  bezoek,  conform  landelijk  beleid,  ook  een             
mondneusmasker   dragen.  

 
● Een  aantal  van  uw  afspraken  met  het  Consultatiebureau  zal  momenteel  digitaal  plaatsvinden             

(telefonisch  of  via  beeldbellen).  In  de  uitnodigingsbrief  die  u  ontvangt,  leest  u  op  welke  wijze  de                 
afspraak   plaats   zal   vinden.   Zie   ook:    https://www.twb.nl/jeugdgezondheidszorg/ons-aanbod/  

 
● Voor  afspraken  waarbij  een  vaccinatie  wordt  gegeven  of  waarbij  lichamelijk  onderzoek  of  extra  zorg               

nodig   is,   ontvangt   u   een   uitnodiging   op   locatie.  
 
● Inloopspreekuren  gaan  niet  door,  u  kunt  wel  op  afspraak  langskomen  op  het  Consultatiebureau  voor  het                

wegen/meten   van   uw   kind   of   voor   het   stellen   van   vragen.   
Dit  kan  door  een  mail  te  sturen  naar  het  eigen  Consultatiebureau,  zie  voor  de  mailadressen:                
https://www.twb.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-locaties-en-contact/  

 
● Wij  zijn  tevens  bereikbaar  voor  vragen  op  onze infolijn :  ma  -  vr  van  9:00  tot  17:00  uur  op                   

telefoonnummer:   088   -   560   30   03   of   per   mail:    jgzinfolijn@twb.nl  
 
● U  kunt  ook  met  de  Jeugdverpleegkundige chatten  op  werkdagen  van  8.30  t/m  17.00  uur.  Op  dinsdag                 

en   donderdag   tot   20.30   uur:    https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/  
 
● Heeft  u  vragen  over borstvoeding ,  dan  kunt  u  contact  opnemen  met  de  lactatiekundige  via               

telefoonnummer   088   -   560   30   04   of    lactatiekundige@twb.nl  
 
 
Hartelijke   groeten,  
 
 
Ruud   Dijkers,  
Lid   Raad   van   Bestuur  
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