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Aan:  

 

  

Geachte ouder/verwant, 

 

Afgelopen dinsdag maakte het kabinet in een persconferentie bekend dat de maatregelen die 
golden tot en met 6 april worden verlengd tot en met 28 april. Een week voor 28 april neemt 

het kabinet een besluit over eventuele verdere verlenging. Premier Rutte zei “Alleen samen 
krijgen we Corona onder controle” en sprak zijn grote bewondering uit voor het 

aanpassingsvermogen van iedereen, en met name in de zorg, waar heel veel gevraagd wordt. 

 
Om onze cliënten, die een kwetsbare groep zijn, én onze medewerkers zo goed mogelijk te 

kunnen beschermen, gaan  wij uiteraard ook over tot verlenging van de maatregelen. Dat 
betekent dat wij de preventieve sluiting van onze woonlocaties verlengen tot en met 28 april 

en dat activiteitencentra, vroegbegeleiding, BSO, Kado & Zo, Media & Zo en lunchroom 
Komeet ook gesloten blijven tot en met deze datum. 

 

Dit houdt in:  
 Dat u - in ieder geval - t/m 28 april NIET op bezoek kunt gaan bij uw kind/familielid. 

 Alleen bij hoge uitzondering zijn bezoeken toegestaan bijv. bij ernstige ziekte (terminaal) 

en ernstige gedragsproblemen. Dit gaat altijd in overleg met de zorgdirecteur. 

Mocht een bezoek aan een van onze locaties noodzakelijk zijn, dan geldt: bij klachten van 
hoesten of verkoudheid of koorts kunnen we u NIET toelaten op een locatie. 

 Dat u ook uw kind/familielid de komende tijd (t/m 28 april) NIET kunt ophalen en mee 

naar huis kunt nemen. 

Wij begrijpen de grote impact van deze verlenging voor u, onze cliënten en medewerkers. 

Laten we elkaar desondanks steunen in deze maatregelen en samen volhouden. Alleen samen 
krijgen we Corona onder controle! 

In de tussentijd blijven wij ons inzetten om het contact tussen u en uw kind/familielid zo goed 
mogelijk voort te zetten door bijv. (beeld)bellen en we geven zo goed mogelijk vorm aan 

dagactiviteiten in de woningen. Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met ons 
opnemen via het volgende telefoonnummer: 088 799-8074 of per mail corona@swzzorg.nl. 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens het Crisisteam Corona 

 

 
Jody Cath, Nita Scheepers en Yvonne den Exter 

Ouders en verwanten van Cliënten van SWZ 

 

 

 

 

 

Datum:   3 april 2020 

Kenmerk:  20079/CC/ib 

Onderwerp:  Verlenging maatregelen i.v.m. het Corona-virus 
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