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In onze wekelijkse Docu-Alert wordt veel aandacht besteed aan het
coronavirus. In dit nieuwsbulletin onder andere aanvullende tips, feiten en
bijzondere nieuwsberichten die betrekking hebben op de gebeurtenissen
rondom het coronavirus.

Grote zorgen Rutte: ‘Corona is bezig aan comeback’

,,Het virus is bezig met een comeback. De situatie is zorgelijk”, stelt de premier,
deed een dringende oproep aan ‘jong en oud’: ,,Neem de basisregels weer in
acht.” Een nieuwe lockdown, zoals Nederland in maart onderging, is volgens
minister De Jonge ‘gelukkig nog heel ver weg’.

Lees hier het hele artikel.

Bron: AD

Gommers had liever strengere coronamaatregelen gezien

De maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus
hadden wel wat strenger gemogen. Dat zei Diederik Gommers (foto),
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Lees hier het hele artikel.

Bron: Telegraaf/Foto: Hollandse Hoogten/Robin Utrecht

GGD maakt zich op voor tweede coronagolf

De GGD Hart voor Brabant houdt het hart vast voor de tweede coronagolf. "Het
wordt echt moeilijk als het een heftige piek wordt", zegt directeur Karin van
Esch zondag in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.
Ze sluit aanvullende coronamaatregelen niet uit.

Lees hier het hele artikel.

Bron/foto: Omroep Brabant

Meer GGD’en vragen bron- en contactonderzoek
zelf te doen

Mensen die positief zijn getest op het coronavirus krijgen in meer regio’s het
verzoek om hun contacten hiervan zelf op de hoogte te brengen.

Lees hier het hele artikel.

Bron/foto: Telegraaf

Coronavirus: geleerde lessen gehandicaptensector

In maart kregen we in Nederland te maken met de coronacrisis. Ook binnen de
gehandicaptenzorg. De eerste golf is inmiddels achter de rug. Om voorbereid te
zijn op een mogelijke tweede coronagolf heeft de VGN de belangrijkste lessen
uit de afgelopen periode bij haar leden opgehaald en gebundeld...

Lees hier het hele artikel.

Bron: VGN (Sociaalweb)

De gevolgen van het sluiten van de dagbesteding

Waar we dagelijks verhalen hoorden over de situatie in de zieken- en
verpleeghuizen, bleef het rond de groep thuiswonende mensen met dementie
en hun mantelzorgers geruime tijd stil. Casemanagers, ketencoördinatoren en
individueel begeleiders...

Lees hier het hele artikel.

Bron: Sociaalweb

Recordaantal besmettingen in Amsterdam,
Den Haag en Groningen

Het aantal coronagevallen in verpleeghuizen neemt weer toe. In de afgelopen
week zijn 111 bewoners positief getest. Dat is meer dan twee keer zo veel als
de week ervoor....

Lees hier liveblog van het Eindhovens Dagblad.

Bron: ED/Foto: ANP

Stijging coronapatiënten in ziekenhuis met
10% per dag

Het afgelopen etmaal zijn 30 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege
besmetting met het coronavirus. In totaal liggen nu 327 patiënten met Covid-19
in het ziekenhuis, waarvan 67 op de afdeling intensive care, negen meer dan
vrijdag...

Lees hier het hele artikel.

Bron: Telegraaf / Foto: Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk
Acute Zorg - door Roel Dijkstra

Angst onder leraren nu verkouden kids weer naar
school mogen

Angst en onrust onder leraren, nu alle kinderen met snotneuzen de
basisscholen weer in mogen. Terwijl veel ouders opgelucht adem halen, zien
sommige scholen de confrontatie met al dat gesnuf als een bijzonder
onaangename verrassing.

Lees hier het hele artikel.

Bron: AD

Wat zijn jouw ervaringen met digitale zorg?

De laatste maanden is digitale zorg in een stroomversnelling geraakt. In
sommige gevallen scheelt het zorggebruikers tijd, bijvoorbeeld wanneer je
online een afspraak kunt inplannen en niet aan de telefoon hoeft te wachten.

Zorgbelang Brabant | Zeeland wil graag in beeld krijgen wat jouw ervaring is
met digitale zorg. En of het ook echt voordelen heeft voor jou als zorggebruiker.
Vul daarom de vragenlijst in.

Lees hier het hele artikel om vervolgens naar de vragenlijst te gaan.

Zij liepen tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis
stage in het ziekenhuis of huisartsenpraktijk

Ze stonden opeens aan de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus. Dertig
studenten van het Eindhovense opleidingsinstituut Nipa kregen vrijdagavond
hun diploma van de opleiding tot doktersassistent. Ze liepen stage tijdens het
hoogtepunt van de coronacrisis.

Lees hier het hele artikel.

Bron: ED

Vertrekkende baas maakt £1000 over aan
iedere werknemer

Werknemers van het bedrijf Admiral, een verzekeraar van motorfietsen, zullen
met een goed gevoel het weekend zijn ingegaan.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Telegraaf/ Foto: Hollandse Hoogte-ANP
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