
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
PVV Hengelo 
T.a.v. mevrouw P. Nijhuis 
Postbus 18   
7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen handjes aan het bed 3209354  30 maart 2021 

Geachte mevrouw Nijhuis, geachte leden van de PVV-fractie,  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 

Dussenplein 1 

y.vanwijk@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Onlangs heeft u het college vragen gesteld over de uitvoering van zorg in Hengelo ten tijde van 
corona. Hieronder treft u onze reactie aan op de vragen die u aan ons hierover heeft gesteld.  
 
 

Vraag 1: 
Is het bij het college bekend welke maatregelen zijn/worden getroffen in de zorg wanneer de Britse 
variant, volgens het RIVM, in bijvoorbeeld maart tot een hoogtepunt zal komen? 
 
Antwoord:  
Het college is goed op de hoogte van ontwikkelingen aangaande corona in deze regio en het beleid 

dat zorginstellingen voeren met betrekking tot deze ontwikkelingen. 
 

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de toename van het aantal besmettingen in deze regio, 
in het bijzonder voor de zorg in de ziekenhuizen en de thuiszorg. Geholpen door de vaccinaties 
keert de rust in de verpleeghuizen namelijk langzamerhand weer terug; zo vertellen organisaties 
van verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT-organisaties) ons. In de afgelopen weken is het 
aantal positief geteste bewoners van verpleeghuizen snel afgenomen. Op 22 maart melden nog 5 

verpleeghuizen uit deze regio een covid-besmetting. Ter vergelijking: op 15 januari van dit jaar 
waren dat er nog 49.  
 
Voor de ziekenhuizen is het beeld op dit ogenblik als volgt. Door een verminderde instroom naar 
ZGT of MST van Twentse inwoners met een corona besmetting, is er ruimte ontstaan op de covid-
afdelingen in de beide ziekenhuizen. Deze ‘ruimte’ wordt nu gevuld met corona-patiënten uit 
regio’s buiten Twente. 

 
Tot slot de thuiszorg. Op dit moment kunnen medewerkers in de wijkverpleging en 
thuisbegeleiding zich aanmelden voor vaccinatie. Ook worden steeds meer cliënten in de wijk 
gevaccineerd. Carintreggeland geeft aan dat de thuiszorg op dit ogenblik te maken heeft met een 
gering aantal besmettingen. Begin deze week waren dat er in Hengelo slechts 4.   
Het is rustig in de wijkverpleging, vertelt Carintreggeland ons. Ook door een verminderde reguliere 

vraag naar zorg. In het Leonardushospice is het ook stil. In het hospice verblijven weinig gasten; 
er is op dit moment ook geen vraag naar hospice plekken. 
 
De voorbereiding op extra zorg die mogelijk nodig is, gebeurt op gelijke wijze als bij de vorige twee 
covid-pieken. Er is landelijke regie voor het ‘worse case scenario’. Het zwarte scenario. 
In regionaal verband heeft de GHOR de opdracht om de zorg in de totale keten te coördineren bij 
een mogelijke derde golf. In deze regio vindt afstemming en voorbereiding daarover plaats in het 

Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 

Dussenplein 1 

y.vanwijk@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Vraag 2:  
Wordt het college met enige regelmaat geïnformeerd over de capaciteit/tekortkomingen in de 
ziekenhuizen en hoe hierop geanticipeerd kan worden?  

 
Antwoord:  
Ja, het college laat zich hierover door de GGD Twente goed informeren.  
 
Tweemaal per maand worden wethouders en ambtenaren Publieke Gezondheid van de 14 Twentse 
gemeenten door de GGD Twente bijgepraat tijdens digitale informatiesessies over de laatste 
ontwikkelingen aangaande covid-19 in deze regio. Tijdens deze sessies is er ook gelegenheid tot 

het stellen van vragen over bijvoorbeeld de gevolgen van corona voor de ziekenhuiszorg in deze 
regio.  
 

 
Vraag 3: 
Is het bij het college bekend waarom slechts ca. 10% van alle extra aangeboden 'zorg' handjes een 
functie krijgen. Onzes inziens kan het toch niet zo zijn dat een BIG‐inschrijving voor alle 

werkzaamheden noodzakelijk is, dit wordt naar onze mening ook bevestigd nu er een beroep wordt 
gedaan op zorgstudenten die nog geen BIG‐registratie hebben. 
https://viazorg.nl/nieuws/2020‐11/de‐strijd‐tegen‐het‐covid‐19‐alle‐hulp‐nodig 

 
Antwoord: 
Zorgorganisaties vertellen ons hierover dat het lastig, welhaast onmogelijk is om in een 
crisissituatie – dat wil zeggen een situatie met veel covid-besmettingen onder bewoners en het 
personeel – met ongeschoold personeel in de directe zorg veilig te werken.  

 
Vorig jaar heeft defensie geholpen in enkele verpleeghuizen in deze regio. In deze huizen stond de 
zorg ernstig onder druk door een groot aantal covid-besmettingen onder bewoners en het 
personeel. Defensie heeft in deze huizen geholpen met - in de zorg - geschoold en getraind 
personeel. In de ondersteunende zorg is dit niet direct noodzakelijk. In diverse huizen met veel 

corona-besmettingen heeft de horeca hierbij de helpende hand geboden.   
 

Op dit ogenblik is de extra zorg in de verpleeghuiszorg niet nodig.  
 
   
Vraag 4: 
Is het bij het college bekend of er gekeken is naar de mogelijkheden om het actieve zorgpersoneel 
meer in te zetten zonder dat dit van invloed is op hun huidige contract met vastgestelde uren (bijv. 
een uitbreiding middels een flex contract/0‐uren contract zonder dat dit extra fiscaal belast wordt?) 

  
Antwoord:  
Het college is hier niet van op de hoogte. Het lijkt erop dat de noodzaak om dit te doen in deze 
regio op dit ogenblik ontbreekt.   
 
 
Vraag 5:  

Het is belangrijk dat de raad goed geïnformeerd wordt over de huidige situatie en zeker ook een 
‘goed’ vooruitzicht. Raadsleden krijgen vragen uit de samenleving. Is het college bereid om weer 

met enige regelmaat (bijv. per 2 weken) de voltallige raad een update te geven zoals tijdens het 
begin van de Covid periode is gebeurd?   
 
Antwoord:  

Het college vindt het belangrijk u goed te informeren over actuele ontwikkelingen aangaande 
corona in deze gemeente en regio.  
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__viazorg.nl_nieuws_2020-25E2-2580-259011_de-25E2-2580-2590strijd-25E2-2580-2590tegen-25E2-2580-2590het-25E2-2580-2590covid-25E2-2580-259019-25E2-2580-2590alle-25E2-2580-2590hulp-25E2-2580-2590nodig&d=DwMFJg&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=d1uZPuhuir-ATA2tgc1I3_nHKRJt2OKoc50Z0SMKQCM&m=EoJ8JLBtbWOxK6YGFBAhAUjM3oDYUA72S-2Ely_78r0&s=PaFtKnLmCJNfv86zS0kH4hx37bDWMjpYRw4hDudh1yk&e=
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Het college verwijst u dan ook voor de meest actuele Twentse coronacijfers naar het corona 
dashboard van de GGD Twente. Op dit dasboard treft u de laatste cijfers aan over besmettingen, 
testen en vaccineren, op Twents niveau en waar mogelijk ook op gemeenteniveau.  
 
Het corona dasboard kunt u vinden op: www.twentsegezondheidsverkenning.nl/dashboard 

 
Dit regionale dashboard biedt u onzes inziens voldoende inzicht om goed als raad goed geïnformeerd 
te zijn over de laatste ontwikkelingen aangaande corona.  
 
We hopen hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord. 
  
 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 
$handtekening$ 

$naam$ 

https://ggd-twente.email-provider.nl/link/c9kxylju8g/u4jle0cfci/qknjgc94zc/zmuugnxt1v/rfaom3bvag

