Apeldoorn, 22 april 2020

Beste ouders en verwanten,
Gisteren heeft u ongetwijfeld ook de persconferentie gevolgd waarin het kabinet de
bijstelling van de maatregelen bekend heeft gemaakt.
Deze informatie betekent ook voor De Passerel dat er een aantal maatregelen worden
bijgesteld. In deze brief brengen we u daarvan op de hoogte.
Daarnaast in deze brief nog een aantal andere onderwerpen waaronder de informatie
over de luisterlijn voor ouders/verwanten.
De bijgestelde maatregelen
De belangrijkste maatregel die het kabinet heeft afgekondigd en die van invloed is op de
locaties binnen De Passerel is dat het speciaal onderwijs en de kinderopvang vanaf 11
mei weer volledig open mogen. De basisscholen starten ook weer met een 50 procent
bezetting.
Dit betekent dat kinderen t/m 12 jaar straks weer van harte welkom zijn bij het
overgrote deel van de locaties binnen ons cluster Kind, Jeugd en Gezin.
Concreet:
 Vanaf 11 mei zal de Doggersbank zijn deuren weer openen voor alle kinderen die
gebruik maakten van de Doggersbank voor de sluiting. Omdat we de veiligheid op
de Doggersbank zo goed mogelijk willen waarborgen zullen er afspraken gemaakt
worden t.a.v. de hygiëne, het halen en brengen van kinderen en wat we hierin
verwachten van ouders en verwanten. Ouders en verwanten van de Doggersbank
zullen hier door het team en de manager zorg over ingelicht worden.
 Ondersteuning in het SO onderwijs (t/m 12 jaar) wordt weer door onze
medewerkers geboden vanaf het moment dat de betrokken scholen (Kroonpad en
Zonnehoek) open gaan. Over wanneer dit zal zijn communiceren de scholen
richting ouders en verwanten.
 Vanuit Transparant wordt de ondersteuning in het reguliere onderwijs, de
peuterspeelzalen en kinderopvang weer opgestart op de momenten dat betrokken
kinderen weer naar school gaan.
 De BSO sluit hier op aan. Vanaf het moment dat de scholen open gaan (voor
kinderen t/m 12 jaar) gaan wij ook weer BSO aanbieden.
 De BSO voor kinderen vanaf 13 jaar blijft gesloten. Het kabinet heeft gisteren
aangegeven dat zij verwachten dat de middelbare scholen weer vanaf 1 juni van
start kunnen. Op het moment dat de middelbare scholen weer van start gaan,
kunnen wij ook deze BSO weer vormgeven. Kinderen vanaf 13 jaar die gebruik
maken van de noodopvang binnen De Passerel kunnen hier gebruik van blijven
maken.
 De logeeropvang blijft gesloten, ook voor de jongere kinderen. Deze locatie blijft
beschikbaar als Cohort afdeling.
Alle andere maatregelen blijven in ieder geval nog tot 20 mei van kracht.
 Alle werk en dagbestedingslocaties blijven gesloten, uitgezonderd de Buurtwinkel.
 We blijven noodopvang bieden op de dagbestedingslocaties voor cliënten voor wie
dit vanuit zorginhoudelijk oogpunt noodzakelijk is.
 We blijven de dagbesteding vorm geven op de woonlocaties.



We blijven ambulante zorg en dienstverlening bieden onder de eerder
gecommuniceerde voorwaarden.

Ook de bezoekregeling voor onze locaties blijft van kracht. Deze regeling heeft een
enorme impact op onze cliënten en u als ouders en verwanten, maar helaas heeft het
kabinet nog niet besloten tot een versoepeling van deze maatregel. Dat betekent dat de
‘Nee, tenzij’ regel van toepassing blijft en u alleen op bezoek kan komen als er
zwaarwegende zorginhoudelijke argumenten zijn om dit te doen. De afspraken die
hierover op dit moment met u gemaakt zijn, blijven dus van kracht.
Luisterlijn voor ouders en verwanten
Wij begrijpen goed dat het voor u erg moeilijk is dat u uw verwant ook de komende
weken niet kan bezoeken. Wij willen u hier zo optimaal mogelijk bij ondersteunen. U kunt
met uw vragen en zorgen terecht bij de begeleiders en de leidinggevende. Aanvullend
hierop zijn wij bezig met het instellen van een luisterlijn. Deze luisterlijn is bedoeld voor
ouders en verwanten die behoefte hebben aan een luisterend oor. U kunt straks van
maandag tot en met vrijdag in de ochtend bellen met een ouder/verwant van de Centrale
Cliëntenraad en in de middag met een medewerker van De Passerel. Wij laten het u
weten als de luisterlijn is gestart.
Besmettingen binnen De Passerel
In de afgelopen weken zijn er gelukkig geen nieuwe bevestigde besmettingen geweest bij
cliënten of medewerkers. Cliënten met klachten die getest zijn, bleken niet besmet te zijn
met het coronavirus.
Leidraad verwijzing cliënten met (verdenking op) COVID-19
Op verzoek van VWS is een leidraad ontwikkeld voor volwassenen met een verstandelijke
beperking en (verdenking op) COVID-19. De leidraad wordt ingezet bij de besluitvorming
over het wel/niet doorverwijzen van individuele volwassen cliënten. Doel is om te
voorzien in de juiste zorg op de juiste plek. U kunt deze leidraad vinden op de website
van de Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijke gehandicapten (NVAVG).

https://nvavg.nl/leidraad-verwijzing-van-de-volwassen-patient-met-vb-en-verdenking-op-covid-19/
Voor nu weer mijn hartelijke dank voor uw aandacht. Wij wensen u veel sterkte en
wijsheid voor de komende tijd en houden u vanzelfsprekend op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Aukina de Bruin
Bestuurder

