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Geachte ouder/verwant, 
 

Afgelopen dinsdag maakte het kabinet in een persconferentie bekend dat de maatregelen die 
golden tot en met 28 april worden verlengd tot 20 mei. Wel komt er voorzichtig meer ruimte 

voor kinderen en jongeren. Een week voor 20 mei neemt het kabinet een besluit over 

eventuele verdere verlenging of versoepeling van de maatregelen. 
 

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.     

 
Wij hebben het volgende besloten: 

 
 Wij verlengen de sluiting van onze woonlocaties tot 20 mei Dat betekent dat u tot 20 mei 

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.  
U kunt uw kind/familielid tot 20 mei ook NIET ophalen en mee naar huis nemen. 

 In navolging van het besluit van het kabinet om de scholen en kinderopvang voor 

kinderen t/m 12 jaar te openen vanaf 11 mei, versoepelen wij de bezoekregeling voor 
kinderen t/m 12 jaar die bij ons wonen. Voor deze groep hebben we bepaald dat zij vanaf 

11 mei 1x per week bezoek mogen ontvangen van 1 ouder voor de duur van maximaal 1 
uur met inachtneming van de richtlijnen (zoals 1,5 m afstand bewaren). Dit bezoek vindt 

niet plaats in de woning, maar in de tuin of op het terrein van Zonhove. Daarbij is het 

belangrijk om rekening te houden met de andere cliënten van Zonhove die zich ook op het 
buitenterrein kunnen bevinden.  

 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. 

 
 

 
 

 

Ouders / Verwanten van cliënten Zonhove - wonen 

 

 

 

 

 

Datum:   24 april 2020 

Kenmerk:  20096/JC/Regio 1 

Onderwerp:  Verlenging maatregelen i.v.m. het Corona-virus tot 20 mei 



 

 

 

 
 

We weten dat er op Zonhove ouders 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 toch even op het terrein moet zijn. Echter, hierbij blijft het belangrijk dat 

uw kind/familielid deze vorm van contact aankan, dat het gaat om een kort moment én dat 
het aantal bewegingen op het terrein tot het minimum beperkt blijft. Het terrein is namelijk 

preventief gesloten. Onze cliënten moeten zich veilig over het terrein kunnen bewegen en zo 
min mogelijk passanten tegenkomen.  

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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