
 

 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 25  
 
In deze nieuwsbrief staat achtergrondinformatie over de ontwikkelingen van het Corona-virus en de 
maatregelen die SWZ neemt. SWZ neemt de laatste richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de 
RO(N)AZ en de VGN mee in de besluitvorming. 
 
Regeling logeren en op bezoek gaan 
In samenspraak met de Cliëntenraad heeft SWZ een algemene regeling Logeren en op bezoek gaan 
opgesteld. Uiterlijk 1 juli is het voor onze cliënten weer mogelijk om te logeren en op bezoek te 
gaan. In de regeling staan de algemene regels die voor iedereen gelden. Maar geen cliënt is dezelfde. 
Daarom maken de teams per cliënt aanvullende afspraken (maatwerk). De 
ouders/familie/verwanten en cliënten regio 2 zijn per brief geïnformeerd over deze regeling.  
 
Aanpassing bezoekregeling 
De bezoekregeling is aangepast op de volgende punten: 

 Er wordt op locatie Zonhove geen gebruik meer gemaakt van de tenten. In plaats daarvan zijn er 
ontmoetingsplekken gemaakt in d’n Tref.   

 In D’n Tref is het toegestaan om koffie/thee te schenken. Dat kan worden geregeld volgens de 
hygiënische maatregelen.  
N.B. In de tuinen van woningen en in de centrale ruimtes van de woningen in regio 2 wordt geen 
koffie/thee verzorgd.  

 
Vervolg bezoekregeling 
Nu we weer (beperkt) bezoek ontvangen en logeren ook weer mogelijk wordt, wordt begrijpelijk  de 
vraag gesteld wanneer er een verruiming komt van de bezoekregeling. SWZ kiest ervoor om stap 
voor stap te versoepelen. Dit wordt voorzichtig gedaan zodat er ook goed gemonitord kan worden of 
en wat de gevolgen zijn van onze stappen. Begin juli wordt er gekeken of het mogelijk is om de 
bezoekregeling verder te verruimen en hoe.  
 
Ambulante Zorg 
De verwachting vanuit de gemeenten Brabant Noordoost over de herstart van ambulante zorg aan 
WMO cliënten is dat alle cliënten vanaf 1 juli weer regelmatig fysiek bezocht worden naast bijv. 
beeldbellen. SWZ gaat ervan uit dat dit ook voor andere gemeenten zal gaan gelden en past haar 
beleid hierop aan. 
 
 
 


