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Aan ouders en/of verwanten 
  

 

Uw kenmerk             :  

Ons kenmerk : 20.138/RvB/SB/MBu. 

Onderwerp : Bezoekersregeling: uitwerking op maat 

Datum : 12 mei 2020 

 

Geachte ouder en/of verwant, 
 
Vorige week kondigde het kabinet versoepelingen aan in verband met corona. Dit roept bij velen van 
u terecht de vraag op wat dit betekent voor onder andere onze bezoekregeling aan uw verwant. In 
deze brief informeren wij u over onze voorbereidingen op een regeling-op-maat. Aan het einde van 
deze week ontvangt u van ons een routekaart, die in principe geldt tot aan 1 september as.  
 
Bezoekregeling 
Door de huidige beperkingen in bezoek vragen wij ontzettend veel van u en wij snappen dat u uitkijkt 
naar meer mogelijkheden om uw dierbare te kunnen zien en ontmoeten, zeker nu het voelt alsof er 
al veel meer mag, omdat er landelijk enkele regelingen zijn verruimd. 
 
De versoepelingen van het kabinet zijn echter niet één-op-één te vertalen naar cliënten in de 
langdurige zorg. We snappen dat dit verwarrend kan zijn en onlogisch kan voelen. Als Amarant 
dragen we een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze cliënten én medewerkers. 
Onder onze cliënten bevinden zich meer dan gemiddeld mensen met een kwetsbare gezondheid. 
Ook wonen zij vaak samen in groepen op woonlocaties van een terrein of in de wijk. Een woonlocatie 
bestaat vaak uit meerdere groepen, soms tot wel 36-48 cliënten. We zoeken dus naar de beste 
mogelijkheden, waarbij we de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers voorop zetten en 
rekening houden met het welzijn van cliënten. 
 
We werken op dit moment binnen alle divisies, in nauwe samenwerking met de cliëntenraden, aan 
een nieuwe bezoekersregeling. We houden daarbij rekening met het type locatie en de diverse 
cliëntgroepen van Amarant; wat zij nodig hebben en hoe we daarin ook zoveel mogelijk veiligheid 
kunnen bieden. We werken voorstellen uit die op maat zijn, maar wel met een algemeen kader 
vanuit Amarant en op basis van de landelijke richtlijn van de brancheorganisatie VGN. 
 
Deze zorgvuldigheid kost tijd. We begrijpen dat we veel vragen van uw geduld. Wij willen niets liever 
dan u de gelegenheid geven om uw kind of familielid weer te ontmoeten, maar wij moeten ons 
tegelijkertijd realiseren dat met dit virus niet te spotten valt. Onze cliënten met een kwetsbare 
gezondheid moeten kunnen rekenen op grote voorzichtigheid.  
 
Op vrijdag 15 mei a.s. informeren wij u over de nieuwe bezoekersregeling, die in principe geldt tot  
1 september 2020.  Het kan zijn dat nieuwe (landelijke) ontwikkelingen aanleiding geven om de 
regeling tussentijds aan te passen. In dezelfde berichtgeving informeren wij u ook over de manier 
waarop wij de dagbesteding (op maat en per doelgroep) inrichten in de periode tot 1 september a.s. 
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Nogmaals, dank voor uw geduld en begrip.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 

Ronald Helder en Peter van den Broek 

Raad van Bestuur 


