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Aan cliënten, ouders en/of verwanten 
  

 

Uw kenmerk             :  

Ons kenmerk : 20.096/RvB/SB/MBu. 

Onderwerp : Vijfde update aanpak Coronavirus 

Datum : 24 maart 2020 

 

Geachte cliënt, ouder en/of verwant, 
 
In deze brief informeren wij u opnieuw in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in 
Nederland. Voor de landelijke maatregelen verwijzen wij u naar de site www.rivm.nl. 
 
Termijn maatregelen verlengd 
Het kabinet heeft gisteren opnieuw verscherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van 
het coronavirus in Nederland zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen gelden tot 1 juni 2020.  
 
Het crisisteam van Amarant heeft besloten om de dagbestedingslocaties en gemeenschappelijke 
ruimtes binnen Amarant ook tot 1 juni 2020 gesloten te houden. Wij snappen dat de duur en impact 
van deze maatregelen enorm groot is. Wij zullen er alles aan doen om alternatieve activiteiten voor 
de cliënt aan te bieden. Dit betekent het volgende: 

 Op de terreinen wordt de dagbesteding anders georganiseerd. Cliënten krijgen op de eigen 
woonvoorziening een vorm van dagbesteding aangeboden. Cliënten zullen geen 
dagbesteding buiten het terrein krijgen; 

 Alle dagbestedingslocaties buiten de terreinen blijven dicht. Cliënten krijgen op hun eigen 
woonvoorziening indien mogelijk een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden; 

 Voor extramurale cliënten die enkel dagbesteding bij ons afnemen, geldt dat we de situatie 
per casus blijven beoordelen. Op maat bekijken we of dagbesteding vervalt, in een kleine 
groep plaatsvindt of aan huis wordt aangeboden. Betrokkenen worden hierover rechtstreeks 
geïnformeerd; 

 Er is een kleine groep cliënten die werkzaam is bij een bedrijf of publieke organisatie. Ook 
voor deze cliënten wordt per situatie beoordeeld wat wenselijk en mogelijk is; 

 Cliënten gaan ook niet naar onderaannemers die dagbesteding aanbieden. 
 
Wij realiseren ons dat dit forse maatregelen zijn. Toch rekenen wij op uw begrip, omdat we allen een 
verantwoordelijkheid hebben in het beperken van de omvang en snelheid van verspreiding van het 
coronavirus. 
 
Bezoekersbeleid aangescherpt 
Amarant heeft veel verschillende woon- en verblijfsvormen. Ook de gezondheidsrisico’s van cliënten 
verschillen enorm. Onze brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft 
gisteravond een leidraad gepubliceerd voor bezoekregelingen en het naar huis gaan van cliënten. 
Amarant houdt zich aan de VGN-lijn van “nee, tenzij” en om die reden wordt onze bezoekregeling 
verder aangescherpt. We hebben de cliëntmedezeggenschap hierin nauw betrokken.  
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Amarant maakt vanaf nu onderscheid in twee categorieën op de woonlocaties die gelden voor alle 
leeftijdscategorieën: 
  
Categorie 1: een locatie waar (een vermoeden van) een besmetting is met het coronavirus 
Op deze locatie is geen bezoek toegestaan. Cliënten gaan ook niet naar huis.  
 
Categorie 2:  een locatie waar geen besmetting is met het coronavirus 
Op deze locaties geldt dat bezoek in principe niet is toegestaan. Cliënten gaan ook niet naar huis. Bij 
uitzondering kan in overleg met de manager en het uitbraakteam één (klachtenvrij) familielid onder 
voorwaarden worden toegelaten. 
 
Voor alle vrijwillige zorg geldt dat als familie (wettelijke vertegenwoordigers) een cliënt wil ophalen 
om voor een periode naar huis te gaan, deze cliënt bij zijn familie blijft tot de bezoekersregeling is 
opgeheven. 
 
Wij realiseren ons dat dit  forse maatregelen zijn. Samen met de begeleider kunt u bekijken of er 
alternatieven zijn voor contact (bv. telefonisch, beeldbellen). Op de groep van uw familielid denken 
ze graag met u mee. 
 
Website van Amarant 
Op onze website www.amarant.nl hebben wij inmiddels een speciale informatiepagina aangemaakt 
onder de button ‘informatie over het coronavirus’. Wij informeren hier onze medewerkers en u over 
de meest actuele situatie bij Amarant. 
         
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de begeleiding en/of de manager van de voorziening. Voor 
algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl. 
 
We houden u op de hoogte als de situatie daarom vraagt. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ronald Helder en Peter van den Broek  
Raad van Bestuur 
 

http://www.amarant.nl/
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