
 

 
INFORMATIE CORONA-VIRUS – WEEK 26  
 
In deze nieuwsbrief staat achtergrondinformatie over de maatregelen die SWZ neemt m.b.t. het 
Corona-virus. SWZ neemt de laatste richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de RO(N)AZ en de 
VGN mee in de besluitvorming. 
 
Ruimte met regels – persconferentie kabinet d.d. 24 juni 2020 
Woensdagavond 24 juni heeft de regering aangekondigd dat de maatregelen m.b.t. het Corona-virus 
verder versoepeld kunnen worden per 1 juli a.s. 
Er is o.a. gemeld dat er geen beperkingen meer gelden voor bezoek in verpleeghuizen m.u.v. de 1,5 
m regeling en in geval van een Coronabesmetting. De kans is groot dat dit ook betekent dat de 
gehandicaptenzorg de beperkingen op het gebied van bezoek en logeren deels kan loslaten. De VGN 
zoekt dat momenteel uit wat dat concreet betekent en komt met een advies. 
SWZ bereidt een nieuwe regeling voor die aansluit bij de persconferentie en neemt daarin ook het 
advies van de VGN mee. SWZ verwacht deze regeling begin juli met cliënten/ouders/verwanten te 
kunnen delen. De nieuwe regeling wordt  – zoals de eerdere regelingen – ook ter informatie 
voorgelegd aan de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 
 
Dagbesteding – aantal mensen per gebouw 
Per 1 juli mogen maximaal 100 mensen in een ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). 
Met inachtneming van de 1,5 m afstand. Dit wordt meegenomen in de plannen voor het verder 
opstarten van de dagbesteding voor extramurale cliënten.  
Voor intramurale cliënten blijft de dagbesteding tot 1 september op de woning (met uitzondering 
van schrijnende gevallen*).  Om de dagbesteding voor deze groep cliënten verantwoord op te 
pakken in de 1,5 m samenleving heeft SWZ meer tijd nodig, ook aangezien niet alle 
activiteitencentra geschikt zijn om de afstand te bewaren of om het aantal cliënten te herbergen dat 
normaliter het activiteitencentrum bezoekt.  
 
* Wij verstaan onder schrijnend, wanneer het welbevinden van een cliënt in het gedrang komt en er 
kans is op langdurige schade. 
 
Leveranciers en huismeesters 
De afgelopen periode maanden waren onze locaties gesloten voor leveranciers, monteurs, 
huismeesters etc. Tenzij er een absolute noodzaak was. Daardoor is er een achterstand opgelopen in 
onderhoud en keuring van (hulp)middelen. Dat is niet meer verantwoord. Daarom heeft SWZ 
besloten om per direct weer leveranciers, monteurs, huismeesters, etc. toe. Vanzelfsprekend in 
overleg met de locaties en met inachtneming van de maatregelen.  
 
Evaluatie Crisisteam 
Deze week en volgende week heeft het crisisteam enkele gesprekken gepland met ouders en 

cliënten. Hiervoor is een oproep gedaan. 

Het crisisteam houdt deze gesprekken om de afgelopen periode SAMEN af te kunnen sluiten, de 

verbinding met elkaar te verstevigen en om van elkaar te leren. Mocht er een nieuwe uitbraak komen, 

dan wil SWZ geleerd hebben van de ervaringen van de afgelopen periode. Van de gesprekken wordt 

een film gemaakt. Deze film komt t.z.t. op het besloten deel van de website te staan.  

 


