Apeldoorn, 14 mei 2020

Beste ouders en verwanten,
Sinds 11 mei worden de landelijke coronamaatregelen langzamerhand versoepeld en
krijgt de 1.5 samenleving steeds meer vorm. Ook wij bereiden ons voor op wat dit
betekent voor onze zorg- en dienstverlening. We moeten er rekening mee houden dat de
risico’s op het virus nog lange tijd in onze samenleving zullen bestaan.
In deze brief willen wij u onder meer informeren over onze afwegingen hierin. Het welzijn
en de gezondheid van uw zoon, dochter, broer, zus of familielid en die van onze
medewerkers zijn voor ons het uitgangspunt.
De Passerel en de 1.5 meter samenleving
Op dit moment zijn onze werk en dagbestedingslocaties gesloten uitgezonderd de
Buurtwinkel. Vanaf 2 juni zijn er weer mogelijkheden tot het openen van onze locaties.
Belangrijke voorwaarde voor opening is het handhaven van de 1.5 meter voor onze
cliënten en medewerkers. Door het openen van de werk en dagbestedingslocaties zullen
groepen cliënten weer nauw met elkaar samenwerken en breidt het aantal contacten van
cliënten (en medewerkers) zich uit waardoor het risico op besmetting zal toenemen. Dit
maakt dat zorgvuldig naar deze uitbreiding gekeken moet worden. We zullen hierbij
steeds het evenwicht moeten vinden tussen de gezondheid van onze cliënten, het
minimaliseren van de risico’s op besmetting van het coronavirus en kwaliteit van leven
voor onze cliënten.
Het risico dat een besmetting veel impact op de gezondheid heeft van onze cliënten is
verschillend. Voor onze kwetsbare doelgroep is dit risico groot tot zeer groot. Voor de
niet-kwetsbare doelgroep is dit klein (vergelijkbaar met elke burger in Nederland) maar
wel aanwezig. De kans op besmetting met het coronavirus kan door een aantal
maatregelen verkleind worden. Dit zijn het toepassen van de algemene
hygiënemaatregelen, het houden van 1.5 meter afstand en het terughoudend zijn in het
aantal sociale contacten. Veel van onze cliënten zijn goed in staat om zich te houden aan
deze maatregelen, voor een aantal cliënten is dit niet mogelijk.
Op basis van al deze elementen kunnen afwegingen gemaakt worden wat wel en niet
mogelijk is voor onze cliënten op de woonlocaties. Uitgangspunt is dat het normale leven
hervatten voor onze cliënten het meest bijdraagt aan kwaliteit van leven en dat
beperkingen hierin alleen verdedigbaar zijn omdat het risico op besmetting te groot
wordt voor cliënten. Daarbij zal een goed evenwicht gevonden moeten worden tussen het
individuele belang van cliënten die wonen op onze locaties en het groepsbelang.
Kortom, wat mogelijk is voor onze cliënten op de woonlocaties vanaf 2 juni hangt af van
de volgende factoren:
- Behoort de cliënt tot de kwetsbare doelgroep?
- Is de cliënt in staat om zich te houden aan de algemene hygiënemaatregelen en
het houden van 1.5 meter afstand.
We gaan onze woonlocaties indelen op de bovenstaande factoren. We bepalen vervolgens
wat er straks wel en niet mogelijk is. Daarin nemen we ook mee wat dit betekent voor de
bezoekregeling.
Voor de dagbestedingslocaties gaan we in de verschillende gemeenten bekijken wat de
mogelijkheden zijn voor opening en wie straks weer gebruik kan maken van de
dagbesteding.

Voor de cliënten die niet naar de dagbestedingslocaties kunnen, blijft gelden dat zij
dagbesteding op de woonlocatie krijgen.
De richtlijn voor de volgorde van cliënten (altijd zonder klachten) die straks weer gebruik
kunnen maken van de werk en dagbestedingslocaties zijn:
a) Cliënten die vanuit zwaarwegende zorginhoudelijke redenen nu al gebruik maken
van de noodopvang.
b) Cliënten die ambulant zelfstandig wonen of thuis wonen en nu geen enkele vorm
van werk of dagbesteding hebben en die zich kunnen houden aan de hygiënemaatregelen en 1.5 meter afstand houden.
c) Cliënten die bij andere zorgaanbieders wonen en baat hebben bij terugkeer naar
werk of dagbesteding en die zich kunnen houden aan de hygiënemaatregelen en
1.5 meter afstand houden.
d) Cliënten van de woonlocaties die weer gebruik mogen maken van de
dagbestedingslocaties.
Het is een uitdaging om met de bestaande medewerkers de dagbesteding vorm te geven
op de locaties die weer open gaan en op de woonlocaties voor die cliënten die nog niet
terug kunnen naar de dagbesteding. Dit is een enorme logistieke uitdaging en zal er voor
zorgen dat we ook vanuit dit oogpunt keuzes zullen maken.
Als we zicht hebben op wie, wanneer weer gebruik kan maken van de
dagbestedingslocaties kunnen we ook de afspraken maken t.a.v. het vervoer naar de
dagbesteding. Ook daarover zullen wij u op een later tijdstip nader informeren.
Wat betekent dit voor uw kind/verwant?
Uiterlijk op 27 mei worden de cliënten en ouders/verwanten geïnformeerd over wat
bovenstaande voor een ieder individueel betekent vanaf 2 juni.
Ook goed om te weten:
- De cohortafdeling op de Baskuul wordt opgeheven per 2 juni als de Baskuul weer
gedeeltelijk open gaat voor de dagbesteding. We gaan een alternatief organiseren voor
de cohortverpleging.
- Ook de ontmoetingspunten bereiden zich erop voor om weer open te gaan op 2 juni.
- De tiener BSO start weer als de middelbare scholen starten.
- Voor het logeren wordt apart beleid vastgesteld en wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn.
Handreiking veilig werken bij andere organisaties
Een aantal van onze cliënten heeft een betaalde baan bij of via een sociale
werkvoorziening. Vanwege het risico op een besmetting met het coronavirus was het
voor hen vaak niet meer mogelijk om naar hun werk te gaan. Nu de maatregelen stap
voor stap worden versoepeld, is het belangrijk om het werk weer op te pakken. Een
arbeidscontract is tenslotte niet vrijblijvend. Maar dit moet wel op een veilige manier
kunnen. Het starten met werk vraagt om een goed gesprek tussen de werkgever, de
werknemer (cliënt) en de betreffende zorgorganisatie. Daarom heeft onze
brancheorganisatie VGN samen met Ieder(in) en Cedris de bijgevoegde handreiking
Werken in of via een SW organisatie opgesteld. In deze handreiking staat welke
elementen en voorwaarden in het gesprek moeten worden meegewogen.

Tijdelijke richtlijnen reanimatie
Besmetting met het coronavirus kan plaatsvinden door nies- en hoestdruppeltjes uit de
luchtwegen. Dit betekent dat we ook voorzichtig moeten omgaan met reanimatie. Het
risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt bij
luchtwegbehandeling zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Er zijn
daarom landelijk tijdelijk andere richtlijnen voor reanimatie. Voor de reanimatie van
kinderen blijft de reanimatie ongewijzigd, inclusief de beademing. In de tweede bijlage
bij deze brief treft u een overzicht aan. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben,
neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van uw kind of familielid.
Aanvulling bezoekregeling
In de bezoekregeling die u vorige week van ons ontvangen heeft is per ongeluk
weggevallen dat het niet de bedoeling is dat uw zoon, dochter, broer, zus of familielid op
bezoek gaat bij u of andere familie. Wel kunt u, op afspraak met onze medewerkers, een
bezoek brengen aan hen bij onze woonvorm. De richtlijnen hiervoor vindt u terug in de
bezoekregeling van vorige week.
In de dagelijkse praktijk kan deze regeling verwarrend zijn en u voor dilemma’s stellen.
Waarom mag het ene niet en het andere wel? Deze verwarring begrijpen wij en nemen
wij zeker mee in onze evaluatie op 25 mei, toch vragen wij u om de gezamenlijke
afspraken in onze bezoekregeling tot die tijd na te leven. Als we hierin samen blijven
werken, dan is er ook zo min mogelijk onrust. U vindt de laatste versie van de
bezoekregeling, met de genoemde aanvulling, vanaf vandaag terug in het menu Actueel
op onze website.
De weken zijn inmiddels maanden geworden en de maatregelen vragen veel van u en de
mensen dichtbij u. Wij vergeten dit niet en staan zoveel mogelijk voor u klaar.
Met vriendelijke groet,
Namens alle leidinggevenden en de leden van ons interne crisisteam
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