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Geachte cliënt/ 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: 
 

 Activiteitencentra en arbeidsmatige dagbesteding (Carrousel, Ambitie), Kado & Zo, Media 

& Zo en lunchroom Komeet blijven gesloten tot 20 mei.   

 Vanaf 11 mei openen wij de BSO voor kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met 12 

jaar. Het beleid van de overheid is: op de dagen dat de kinderen naar school gaan, 
kunnen zij ook gebruikmaken van de BSO, op de andere dagen niet. 

 Daarnaast blijft de BSO geopend voor kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben, 

en van wie het kind niet zonder begeleiding kan thuisblijven.  
 Kinderen die naar school gaan en zorg in de klas hebben krijgen dit ook weer vanaf 11 

mei.  

 Het behandelcentrum blijft tot 20 mei gesloten. Dit houdt in dat uw kind/verwant geen 

behandeling kan krijgen. De behandelaar zal met u afstemmen of er op een andere 
manier behandeld kan worden of dat de behandeling tijdelijk wordt stopgezet.  

 Ook het logeerhuis blijft tot 20 mei gesloten. 

 Over de vroegbegeleiding (Okido) hebben we nog geen besluit genomen. We wachten het 

advies van de VGN af dat waarschijnlijk volgende week verschijnt.  
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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. 

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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