
 

Datum: 18 maart 2020  

Betreft: situatie rondom het Coronavirus 

Beste ouders/wettelijke vertegenwoordigers en andere betrokkenen,  

Het is op dit moment een bijzondere tijd waarin we met z’n allen in een achtbaan terecht zijn 
gekomen van snelle opeenvolgende maatregelen aangaande het corona virus. Op de voet 
volgen wij de landelijke berichtgeving en de informatie vanuit het RIVM en zullen hierop onze 
zorgverantwoordelijkheid uitdragen. Dit vergt veel aandacht, organisatie en tijd.  

Wat houdt dit in voor het gezinshuis / zorglocatie?  

Wij zijn ons ervan bewust dat we ingrijpende, maar noodzakelijke maatregelen moeten 
nemen. Dit met als doelstelling; Het veilig maken en houden van de zorglocatie en het 
beschermen van onze bewoners en ons zorgpersoneel.  

- Wij zien extra toe op het volgen van de hygiëne maatregelen. De methodisch 
ondersteuner maakt een selectie uit alle op internet aanwezige informatie en 
instructiematerialen. Deze worden op de locatie met de cliënten doorgenomen.  

- Medewerkers zijn geïnstrueerd op wat te doen bij symptomen die worden genoemd 
vanuit het RIVM en op de te nemen extra hygiëne maatregelen. We volgen daarbij de 
richtlijnen voor zorgpersoneel.  Ook zullen we onze bewoners goed blijven monitoren.  

- Alle belangrijke externe afspraken zullen we proberen telefonisch te doen en de 
afspraken worden verzet wanneer dit nodig is. Alleen wanneer de directe 
bewonerszorg in het geding is ontvangen we afspraken op de locatie.  

- We zullen proberen om daar waar mogelijk zoveel mogelijk vast te houden aan 
dagstructuur door het aanbieden van activiteiten op de locatie. Uiteraard geldt dit ook 
voor schoolwerk. Dit zullen gezamenlijke en individuele activiteiten zijn. Er wordt 
gewerkt aan het inzichtelijk maken van het dagprogramma.   

Belangrijk! Concreet betekent dit voor bezoek op de locatie: “NEE, TENZIJ!” We willen u 
vragen om alles in overleg met de medewerkers van de locatie te doen. Ook wanneer de 
cliënt erop uit wil geldt de regel: “NEE, TENZIJ!” Dit betekent concreet: geen activiteiten 
buiten de woning, als het echt noodzakelijk is ALLEEN in overleg met de begeleiding. We 
verwachten dat het vooral impact zal hebben op sociale activiteiten zoals afspreken met 
vrienden. We willen u vragen om zelf actief het signaal te geven dat het belangrijk is dat er 
nu geen face-to-face contact is met uw kind/verwant 

Tot slot willen we u meenemen in een risico dat we signaleren. Er zijn cliënten die weigeren 
zich aan de richtlijnen en maatregelen te houden. Uiteraard hebben we hier begrip voor, men 
is ontregeld en dat nu roept weerstand op. We zullen ook alles doen om in samenwerking te 
blijven en inzicht te geven over de reden van alle maatregelen. Sa-Net heeft wel afgesproken 
in een dergelijke situatie u als “belangrijke ander” hierover te informeren. Dit weten de 
cliënten. Wanneer er echt een risicovolle situatie ontstaat dan krijgt de cliënt “code Oranje” 
en kunnen er maatregelen volgen in het belang van de veiligheid van de locatie! U wordt 
hierover geïnformeerd. 



Belangrijk is dat we het vooral met z’n allen doen. We hebben nu al mogen ervaren hoe 
iedereen zijn/haar steentje bijdraagt op zijn/haar manier. Hier zijn we trots op! We zullen 
blijven anticiperen op alle ontwikkelingen die nog zullen volgen en ons uiterste best doen om 
goede zorg te blijven leveren. Bij vragen kunt u contact opnemen met de persoonlijk 
begeleider. Ook heeft Sa-Net een algemeen nummer voor Corona gerelateerde vragen. Dit 
is van maandag tot vrijdag bereikbaar op 06-29485580 

Vriendelijke groet,  

Coördinatieteam Corona van Sa-Net Woonzorg 

 

 


