
Feiten en cijfers Stichting Het Spectrum ten aanzien van Corona 
periode 10-08-2020 t/m 16-08-2020 (week 33) 

Tijdsverloop besmettingen 

Onderstaande staafdiagrammen geven het tijdsverloop weer van de besmettingen binnen Het 
Spectrum voor zowel bewoners in de verpleeghuiszorg (De Sterrenlanden en Vreedonk) als 
medewerkers. De startdatum van deze registratie is het moment waarop Het Spectrum voor het 
eerst te maken heeft gekregen met een besmette klant (in de wijkverpleging). Deze datum is 13 
maart 2020.  

      

    

Overzicht van feiten en cijfers ten aanzien van bewoners, klanten en gasten 
periode 10-08-2020 t/m 16-08-2020 (week 33) 

Onderstaande tabel geeft een inzicht van het aantal testen, het aantal besmettingen en het aantal 
klanten dat is overleden en hersteld aan Corona.  

Locatie Aantal 
plaatsen* 

Aantal 
geteste 
klanten** 

Aantal 
negatieve 
uitslagen*** 

Aantal 
positieve 
uitslagen*** 

Aantal 
klanten 
overleden 
aan COVID-
19**** 

Aantal klanten 
hersteld van 
COVID-19**** 

De Sterrenlanden 211  9 8 1 0 (0) 0 
Vreedonk 91 2 2 0 0 (0) 0 
Wijkverpleging***** 
(incl. de Wielen en De 
Prinsemarij en alarmering) 

850 0 0 0 0 (0) 0 

Totaal Het Spectrum 1152  11 10 1 0 (0) 0 
*We kiezen hier voor het aantal plaatsen, omdat de bezettingsgraad per dag kan variëren. In de thuiszorg betreft het een gemiddeld aantal 
klanten die er in de wijkverpleging zijn.  
** Het betreft hier het aantal klanten dat is getest en niet het aantal testen dat is uitgevoerd. Sommige klanten worden 2 of meer keer 
getest in de loop van de tijd.  
*** Het betreft hier het aantal positieve of negatieve uitslagen. Een positieve uitslag betekent dat de geteste klant Corona heeft. Bij een 
negatieve test is bij de geteste klant geen Corona geconstateerd. Het totaal aantal uitslagen van positieve en negatieve testen kan lager zijn 
dan het aantal uitgevoerde testen. In dat geval zijn wij nog in afwachting van uitslagen van uitgevoerde testen.  
**** In de wijkverpleging worden de testen uitgevoerd via de huisarts van de klant. Het Spectrum is voor deze informatie afhankelijk van de 
informatieverstrekking van de klant. Derhalve worden deze gegevens niet meegenomen in de bovenstaande staafdiagrammen. 
 
 

Cumulatief overzicht van feiten en cijfers ten aanzien van medewerkers 

Op dit moment zijn sinds 13 maart 2020  235 medewerkers getest.  26 van deze testen hadden een 
positieve uitslag, waarbij het gaat om 2,45%* van onze medewerkers. 

*Het aantal medewerkers is niet constant en daardoor fluctueert dit percentage 
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