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Geachte wettelijk vertegenwoordiger, 
 

Afgelopen dinsdag maakte het kabinet in een persconferentie bekend dat de maatregelen ter 
bestrijding van het Corona-virus worden verlengd tot 20 mei.  

 

In navolging op de maatregelen van het kabinet hebben wij ook een aantal besluiten 
genomen. We willen u graag meenemen in de afweging van belangen waarin we onze 

besluiten hebben genomen en hoe we omgaan met de ‘Nee, tenzij regeling’. Net zoals 
minister-president Rutte zei, kunnen we nu beter voorzichtig zijn, dan spijt achteraf. En de 

vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander.  

We hebben als zorgorganisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ons te houden 
aan de voorgeschreven richtlijnen, we hebben een verantwoordelijkheid naar onze 

medewerkers om hen een veilige werkplek te bieden en we hebben een verantwoordelijkheid 
naar de gezondheid van onze cliënten, waarin de fysieke kwetsbaarheid een rol speelt, maar 

anderzijds ook contact een voorwaarde is voor hun welzijn en ontwikkeling.     
 

Cliënten woonlocaties 

 Alle woonlocaties van SWZ blijven gesloten tot 20 mei. Dat betekent dat er GEEN 

bezoekers op locatie mogen komen. Alleen bij hoge uitzonderingen is bezoek 
toegestaan. Dit gaat altijd in overleg met de zorgdirecteur. 

 Alle overige maatregelen waarover wij hebben gecommuniceerd in de brief van 3 april 

(zoals geen bezoek ontvangen, niet op bezoek gaan, alleen hoogstnoodzakelijk 
boodschappen doen, etc.) blijven gelden tot 20 mei. 

 Bij schrijnende situaties wordt de gedragskundige ingeschakeld om de situatie te 

beoordelen en te bekijken of er een mogelijke oplossing is. Wij verstaan onder 

schrijnend, wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er kans is 
op langdurige schade. 

 
We weten dat er verwanten zijn die zelf de was doen en deze komen halen en brengen. En 

dat er dan kort gezwaaid wordt voor het raam of voor de deuropening. Dat staan we toe 
omdat u dan even bij de woonvorm moet zijn. Hierbij blijft het belangrijk dat uw verwant dit 

aankan, dat het gaat om een kort moment én dat het aantal bewegingen bij de woonvorm tot 

het minimum beperkt blijft om onrust te voorkomen. 
 

Cliënten Activiteitencentra/Maatschappelijke Ondernemingen 
 De Activiteitencentra en Maatschappelijke Ondernemingen (Kook Kunst Tinks en 

Lunchroom de Keyser) blijven vooralsnog tot 20 mei gesloten.   

 Wij nemen regelmatig contact op met de cliënten om te bespreken hoe het gaat en 

hen te begeleiden en ondersteunen bij vragen. 

 
 

 

Wettelijk vertegenwoordiger van cliënten wonen, activiteitencentra c.q. die ambulante  
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 Bij schrijnende situaties wordt de gedragskundige ingeschakeld om de situatie te 

beoordelen en te bekijken of er een mogelijke oplossing is. Wij verstaan onder 
schrijnend, wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er kans is 

op langdurige schade. 

 
Cliënten Intensieve Gezinsbehandeling, Hersenz en Ambulante Dienstverlening 

 Medewerkers van Intensieve Gezinsbehandeling, Hersenz en Ambulante 

Dienstverlening blijven de behandeling zoveel mogelijk voortzetten met gebruik van 
telefonie en beeldbellen. De begeleider / behandelaar draagt er zorg voor dat wordt 

gedaan wat haalbaar en noodzakelijk is voor de specifieke cliëntsituatie.  
 Waar toch fysiek contact noodzakelijk is, blijven wij de nadruk leggen op de 

voorgeschreven maatregelen . 

 Wij nemen wekelijks contact met op met de cliënten om te bespreken hoe het gaat en 

hen te begeleiden en ondersteunen bij vragen. 

 
Wij hebben onze cliënten over de verlenging van de maatregelen geïnformeerd. 

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, Yvonne den Exter en Nita Scheepers 
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