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1,5 M

Houd 1,5 meter
afstand van

anderen. 

Was vaak en goed je 
handen, 20 seconden

water en zeep

Schud geen handen. Gebruik papieren zakdoekjes
maar één keer, gooi ze
na gebruik direct weg. 

Hoest en nies in de
binnenkant

van je elleboog. 
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Deze routekaart is gebaseerd op de informatie 
die we nu tot onze beschikking hebben. Door 
allerlei omstandigheden kan deze routekaart 
aangepast of aangevuld worden.

Zorgvuldigheid en veiligheid staan voorop, 
en de verantwoordelijkheid naar andere 
cliënten en medewerkers voor wie de versoe-
peling gevolgen kan hebben. Dat geldt  voor 
de dienstverlening door SWZ, maar ook wan-
neer een cliënt naar een externe aanbieder 
gaat of tijdelijk buiten SWZ woont.

Bij alle vormen van dienstverlening (zowel in-
tramuraal als extramuraal) door SWZ of andere 
aanbieders en contacten met derden, gelden 
de maatregelen van het RIVM. 

Ontvangen bezoek bij SWZ
 
Sinds 08 juli is weer onbeperkt bezoek
toegestaan voor alle cliënten. Bezoek komt 
wel op afspraak. Dit om te voorkomen dat er 
teveel bezoekers tegelijk op een locatie komen 
waardoor de algemene richtlijnen niet meer
gehandhaafd kunnen worden (1,5 m). Het 
bezoek wordt ook geregistreerd in het ECD 
(i.v.m. bron- en contactonderzoek)*.   

Wonen
 
Cliënten die thuis verblijven
Cliënten die vanwege Corona tijdelijk thuis 
wonen, kunnen in overleg met het team terug 
keren naar de woning.  

Recreatie activiteiten
 
Recreatie activiteiten mogen plaatsvinden 
binnen de groepssamenstellingen van de wo-
ning. Recreatie activiteiten in grotere groepen, 
waarbij cliënten van meerdere groepen bij 
elkaar komen zijn niet toegestaan. 

Logeren
 
Logeerhuis Zonhove 
Sinds  01 juli is logeren in het logeerhuis weer 
mogelijk**. 

Logeren

Logeerlocaties in groepen
Sinds 01 juli is is logeren in de woningen/woon-
vormen weer mogelijk**.

Uit logeren bij ouders/familie
Sinds 08 juli zijn er geen restricties aan logeren 
m.b.t. frequentie en aantal logeeradressen.

Op bezoek gaan bij
ouders/familie

Regio 1 en regio 2 
Sinds 08 juli is op bezoek gaan bij ouders/familie 
weer onbeperkt mogelijk***. 

Ambulante begeleiding en
Vroegbegeleiding (Okido)

Maatwerk op basis van professioneel inzicht staat 
centraal, waarbij contacten met alle cliënten 
worden onderhouden. Hierin maakt de professio-
nal een goede afweging in (een mix van) fysieke 
bezoeken en digitaal contact. 

School (Zorg in de klas)
 
Speciaal Onderwijs 
(cliënten die wonen bij SWZ) 
Sinds 15 juni gaan cliënten die bij SWZ wonen 
weer naar het Speciaal (basis)Onderwijs.  

Speciaal Onderwijs 
(cliënten die niet wonen bij SWZ)
We volgen het beleid van school.

Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(cliënten die wonen bij SWZ)
Sinds 15 juni gaan cliënten die bij SWZ wonen 
weer naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(cliënten die niet wonen bij SWZ)
We volgen het beleid van school.

BSO
 
Speciaal Onderwijs  
Sinds 08 juni: De BSO is volledig open****.

Voortgezet Speciaal Onderwijs 
Sinds 02 juni: De BSO is volledig open****.

Noodopvang (schrijnend /vitale beroepen) 
De noodopvang is gestopt per 08 juni aan-
gezien het onderwijs weer volledig van start 
is gegaan.



Behandeling
 
Emiliusschool
We volgen het beleid van school en Libra.

Hersenz individueel
Behandeling is opgestart sinds 11 mei, op 
basis van professioneel inzicht wordt maat-
werk geleverd en gekeken welke mogelijk-
heden er zijn voor huisbezoek. Dit wordt 
voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. 

Hersenz groepen
Er vinden geen fysieke groepsbehande-
lingen plaats, wel online. Vanaf septem-
ber bekijken we de mogelijkheden om 
de groepsbehandeling voorzichtig op te 
starten.

IGB
Sinds 01 juli maken de professionals een 
goede afweging in een mix van het fysiek 
bezoeken van cliënten en beeldbellen.  

Voor cliënten die bij SWZ wonen
Sinds 15 juni ontvangen cliënten die bij 
SWZ wonen ook weer niet strikt noodzake-
lijke medische behandelingen.

Voor cliënten die niet bij SWZ wonen
(Een deel van de) behandeling is opgestart. 
Dit wordt voortgezet en waarmogelijk 
uitgebreid. Ontvangen zorg kan vanwege de 
Coronamaatregelen minder zijn dan conform 
indicatie. 

Welzijnsdiensten
 
Kapper, pedicure (regio 1)
Sinds 27 mei kunnen cliënten weer gebruik-
maken van welzijnsdiensten, maar niet in de 
woning.   

Kapper, pedicure (regio 2) 
Sinds 27 mei kunnen cliënten weer gebruik-
maken van welzijnsdiensten, bij voorkeur 

niet in de privéruimte van de cliënt. Het 
gebruik van de  gemeenschappelijke ruimte 
is niet toegestaan. 

Leveranciers
Leveranciers, monteurs, huismeesters, etc. 
mogen vanaf eind juni weer naar de locaties 
toe. Vanzelfsprekend in overleg met de 
locaties en met inachtneming van de maat-
regelen..

* Bezoek is niet langer mogelijk, wanneer iemand 
(cliënt, bezoeker of huisgenoot van de cliënt) ver-
dacht wordt van besmetting c.q. besmet is met het 
Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens wanneer 
er een uitbraak op de locatie is geconstateerd. 
 
** Logeren is niet langer mogelijk, wanneer iemand 
(cliënt, bezoeker of huisgenoot van de cliënt) ver-
dacht wordt van besmetting c.q. besmet is met het 
Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens wanneer 
er een uitbraak op de locatie is geconstateerd.  Of, 
in het geval van het Logeerhuis, wanneer de Cohort 
afdeling in gebruik wordt genomen. 

*** Op bezoek gaan is niet langer mogelijk, wan-
neer iemand (cliënt, bezoeker of huisgenoot van de 
cliënt) verdacht wordt van besmetting c.q. besmet 
is met het Corona-virus. Deze restrictie geldt tevens 
wanneer er een uitbraak op de locatie is geconsta-
teerd.

****De dienstverlening is opgestart conform de 
voorwaarden van de overheid m.b.t. 1,5 m. maat-
schappij. Het kan zijn dat cliënten niet hetzelfde 
aantal dagdelen zorg, behandeling, dagbesteding, 
vroegbegeleiding of BSO kunnen ontvangen als 
voorheen (conform indicatie).

*****Schrijnende situatie:  wij verstaan onder 
schrijnend, wanneer het welbevinden van een 
cliënt in het gedrang komt en er kans is op 
langdurige schade.

Dagbesteding
voor cliënten die bij 
SWZ wonen
 
Voor cliënten die bij SWZ wonen
De cliënten ontvangen dag besteding in 
de woonvorm. Vanaf 01 september bekij-
ken we de mogelijk heden om de dag-
besteding op de dag bestedingslocaties 
te organiseren. Voor cliënten van Zonhove 
en de Heriklaan geldt daarbij dat ze dag-
besteding ontvangen met alleen cliënten 
uit hun eigen woongroep.

Voor cliënten die bij SWZ wonen 
vanwege een schrijnende situatie
De cliënten in schrijnende situaties***** 
ontvangen tenminste tot 1 september 
dagbesteding op een dagbestedings-
locatie. 

Voor cliënten die bij SWZ wonen en 
dagbesteding extern afnemen
Sinds 15 juni mogen de cliënten weer 
naar dagbesteding bij de externe 
aanbieder.

Ambitie, voor cliënten die bij
SWZ wonen
Sinds 15 juni is Ambitie weer voorzich-
tig opgestart. Met de cliënten worden 
afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer 
zij kunnen komen****. 

Dagbesteding
voor cliënten die niet bij 
SWZ wonen

Voor cliënten die niet bij SWZ wonen
Sinds 15 juni mogen de cliënten weer naar 
dagbesteding bij de externe aanbieder.

Carrousel
Sinds 01 juni is Carrousel weer voorzichtig opge-
start voor alle cliënten. Met de cliënten worden 
afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen 
komen****.  

Ambitie, voor cliënten die niet bij SWZ wonen
Sinds 15 juni is Ambitie weer voorzichtig opge-
start voor alle cliënten. Met de cliënten worden 
afspraken gemaakt hoe vaak en wanneer zij kunnen 
komen****.

Personeelsrestaurant  De Komeet 
We onderzoeken de mogelijkheden om na 
september de Komeet weer open te stellen.

Lunchroom De Keyser
Dagbesteding is voorzichtig opgestart sinds 01 juni.

Medewerkers
 
Ondersteuning weer op kantoor 
Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en zijn 
alleen op kantoor indien noodzakelijk (enkele func-
ties zijn vrijgesteld om wel op kantoor te werken). 
Na september: streven om voorzichtig op te starten.

Teamvergaderingen/bijeenkomsten 
Deze mogen weer fysiek plaats vinden met in-
achtneming van de 1,5 meter afstand, alleen in die 
situaties waarbij dit noodzakelijk is. Dit is een eigen 
verantwoordelijkheid van de teams. Uiteraard kun je 
ook digitaal blijven overleggen of afwisselen. Maak 
hierover goede afspraken met elkaar.


