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Geachte ouder, verwant en/of vertegenwoordiger 

We ontvangen regelmatig vragen en reacties van ouders en andere verwanten over onze bezoekregeling n.a.v. het 

coronavirus. Wij begrijpen dat de huidige beperkingen in bezoek veel vragen van u en uw verwanten.  

Vorige week berichtten wij u al dat wij in afwachting waren van een aanpassing van de landelijke regeling voor 

bezoek aan cliënten in de gehandicaptenzorg. Wij kunnen u mededelen dat onze brancheorganisatie (VGN) de 

bezoekregeling op woensdag 29 april jl. heeft geactualiseerd en aangepast. In deze brief leggen we uit wat dit 

betekent. 

 

Het ‘nee-tenzij-beleid’ blijft van kracht. Aan zorgaanbieders is gevraagd om op basis van een afwegingskader 

uitwerking en invulling te geven aan een uitbreiding van het begrip "tenzij". Dit is maatwerk. Dit betekent dat er 

per doelgroep en per locatie op basis van argumenten gekozen kan worden voor een aanpassing. Hierbij dient de 

balans tussen veiligheid en gezondheid enerzijds en welzijn en welbevinden anderzijds als belangrijke leidraad. 

Amarant is er door het zeer strikt toepassen van richtlijnen van het RIVM in geslaagd om de coronabesmetting van 

cliënten en medewerkers tot een minimum te beperken.  

De komende twee weken gaat Amarant in samenwerking met o.a. de medezeggenschapsorganen per divisie en 

doelgroep bepalen hoe we deze verruiming in de bezoekregeling verantwoord en gecontroleerd kunnen inzetten. 

Dit wordt vertaald naar bijgestelde bezoekregelingen.  

Uiterlijk over twee weken (17 mei) informeren wij u over wat de nieuwe bezoekersregeling betekent voor uw 

situatie. Tot die tijd blijft de huidige bezoekersregeling gelden.  

We begrijpen dat we veel vragen van het geduld van u en van uw verwanten. Wij hopen dat u in deze moeilijke en 

bijzondere omstandigheden begrip kunt opbrengen voor de keuzes die wij als zorgaanbieder maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Helder en Peter van den Broek 

Raad van Bestuur 
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