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Aan cliënten, ouders, verwanten en/of vertegenwoordigers 
 

 

 

 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 20.123/RvB/SB/IA 

Onderwerp : Verlenging en aanpassingen beleid Corona 

Datum : 23 april 2020 

 

 

 

 

Geachte ouder en/of verwant, 
 
 
In deze brief informeren wij u opnieuw in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in 
Nederland. Voor een overzicht van de landelijke maatregelen verwijzen wij u naar bijlage 1 en naar 
de site www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl. 
 
Termijn maatregelen verlengd 
Tijdens de persconferentie op dinsdag 21 april jl. heeft het kabinet de meeste maatregelen verlengd 
tot 20 mei 2020. Een verlenging van de maatregelen heeft als doel om de voortgang van de uitbraak 
te controleren, kwetsbare personen te beschermen en de negatieve gevolgen voor de zorg en de 
maatschappij te beperken.  
 
Dagbesteding en werk 
Het crisisteam van Amarant heeft eerder besloten om de dagbestedingslocaties en 
gemeenschappelijke ruimtes binnen Amarant in principe tot 1 juni 2020 gesloten te houden. Deze 
maatregel blijft van kracht en we zullen op basis van de landelijke richtlijnen beoordelen of na 1 juni 
een (gedeeltelijke) opening wel of niet verantwoord is. 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. Ook bekijken we wat er wél mogelijk is binnen de kaders van de overheid. We 
ontwikkelen een plan per doelgroep en zullen u daar zo spoedig mogelijk nader over informeren.  
 
Bezoekersregeling 
Er komt een nieuwe landelijke richtlijn voor bezoek aan cliënten in de gehandicaptenzorg. Wij 
verwachten dat deze richtlijn meer mogelijkheden op maat gaat bieden. Op basis van de richtlijn kan 
per doelgroep of situatie bekeken worden welke bezoekersmogelijkheden voor een cliënt 
verantwoord zijn. Wij informeren u tijdig als deze nieuwe landelijke richtlijn van kracht wordt. Naar 
onze inschatting zal deze op 11 mei aanstaande in kunnen gaan. Tot die tijd blijft de huidige 
bezoekersregeling gelden. 
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Tot slot 
Wij willen nogmaals benadrukken dat wij u allen heel dankbaar zijn voor uw begrip en medewerking 
in deze situatie. Samen zullen wij hier doorheen komen. 
 
Natuurlijk volgen wij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet. Uiterlijk 20 mei aanstaande beoordeelt 
het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Als crisisteam bepalen wij dan opnieuw welke 
maatregelen noodzakelijk blijven. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Ronald Helder en Peter van den Broek  
Raad van Bestuur 
 


