Apeldoorn, 25 mei 2020

Beste ouders en verwanten,
In deze brief willen wij u onder meer informeren over de aangepaste en versoepelde
bezoekregeling die vanaf morgen, 26 mei, ingaat. Deze bestaat uit een minimale en een
verruimde variant. In de bijlage kunt u lezen wat dit precies inhoudt voor u en uw
verwant. Wij hopen dat hiermee het contact met uw zoon, dochter, broer of zus weer toe
kan nemen.
De bezoekregeling per 26 mei is gebaseerd op de indeling van onze woonlocaties in
categorieën zoals u dat in de brief van vorige week, 20 mei, heeft kunnen lezen. De
minimale of verruimde variant hangt af van de volgende factoren:
 Behoort de cliënt tot de kwetsbare doelgroep?
 Is de cliënt in staat om zich voldoende te houden aan de algemene
hygiënemaatregelen en het bewaren van 1.5 meter afstand?
Per categorie hebben wij hieronder voor u weergegeven wat mogelijk is vanaf 26 mei
voor de cliënten m.b.t. de bezoekregeling en tevens wat er vanaf 1-2 juni mogelijk is
m.b.t. werk en dagbesteding, contactberoepen en het bezoeken van winkels en horeca.
Categorie A
Er is sprake van een woonlocatie waar voornamelijk cliënten wonen die behoren tot de
kwetsbare doelgroep. Zij kunnen zich niet voldoende houden aan de algemene
hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.
Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening:
Zorg en dienstverlening vormgeven op de woonlocatie voor alle cliënten.
Dagbesteding op woonlocatie.
De minimale bezoekregeling is van toepassing.
Geen gebruik maken van contactberoepen, therapieën etc. tenzij noodzakelijk.
Dit is van toepassing op de locaties: Geode A en Geode B, de Zonnesteen, het Kristal.
Categorie B
Er is sprake van een woonlocatie waar én cliënten wonen die behoren tot de kwetsbare
doelgroep (meer dan 30%) én cliënten wonen die hier niet toe behoren. Cliënten die er
wonen kunnen zich voldoende houden aan de algemene hygiënemaatregelen en de 1.5
meter afstand.
Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening:
Zorg en dienstverlening wordt overwegend vormgegeven op de woonlocatie en
kan aangeboden worden op dagbestedingslocatie als 1.5 meter gegarandeerd kan
worden en dit grote meerwaarde heeft voor de cliënten.
De minimale bezoekregeling is voor binnen de locatie van toepassing.
De verruimde bezoekregeling is buiten de locatie van toepassing.
Geen gebruik maken van contactberoepen, therapie etc. tenzij noodzakelijk
Dit is van toepassing op de locaties: de Bloemenhof, St.Maartensweg/Brinklaan en de
Van Limburg Stirumstraat.

Categorie C
Er is sprake van een woonlocatie waar cliënten wonen waarbij geen sprake is van een
kwetsbare gezondheid (op een enkeling na*) en cliënten kunnen zich voldoende houden
aan de algemene hygiënemaatregelen en de 1.5 meter afstand.
Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening:
Er kan gebruik gemaakt worden van voorzieningen waarbij de 1.5 meter in acht
kan worden genomen. (werk, dagbesteding, winkels, horeca etc.) Voor bezoek
aan winkels en horeca vragen wij cliënten wel om hier terughoudend in te zijn.
De verruimde bezoekregeling is zowel binnen als buiten de locatie van toepassing.
Geen gebruik maken van contactberoepen, therapie waar de 1.5 meter niet
geborgd kan worden tenzij noodzakelijk.
Dit is van toepassing op de locaties: de Vuursteen, de Maansteen, Orden, de Barnte
Perronpad, De Horsten, de Keizershof, de Aalscholver, Geode boven, de Boterbloem,
Ouder en Kind (Marconistraat), Campus Wilhelm Tell.
Categorie D
Er is sprake van een woonlocatie waar cliënten wonen waarbij geen sprake is van een
kwetsbare gezondheid (op een enkeling na*) en cliënten kunnen zich niet voldoende
houden aan de algemene hygiënemaatregelen en de 1.5 meter afstand.
Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening:
Geen gebruik maken van voorzieningen buiten de locatie zoals werk,
dagbesteding, winkels etc.
De minimale bezoekregeling is van toepassing.
Geen gebruik maken van contactberoepen tenzij noodzakelijk.
Dit is van toepassing op de locaties: Eigen en De Nieuwe Loine.
*Voor deze cliënt zal op maat gekeken worden hoe het risico voor hem of haar persoonlijk zo klein
mogelijk gemaakt kan worden.

Bovenstaande uitgangspunten worden gehanteerd tenzij er dermate grote
zorginhoudelijke consequenties zijn die een uitzondering rechtvaardigen. Maatregelen op
maat zijn dan mogelijk.
Opening dagbestedingslocaties en vervoer
Onze medewerkers maken op dit moment de vertaling naar iedere individuele cliënt voor
de dagbesteding: wie vanaf 2 juni weer welkom is op de dagbestedingslocaties.
Uiterlijk op 27 mei wordt u (en uw verwant) via het team van de betreffende locatie
geïnformeerd over wat er voor uw zoon, dochter, broer, zus of familielid vanaf 2 juni
mogelijk is. Na twee weken evalueren wij deze indeling. Het organiseren van de
dagbesteding hangt vaak nauw samen met het (groeps)vervoer. Dat is op dit moment
een knelpunt omdat de landelijke richtlijnen nog niet bekend zijn en we daardoor niet
weten wat de mogelijkheden zullen zijn t.a.v. het vervoer. Het heeft natuurlijk de
voorkeur dat cliënten lopend of fietsend naar dagbesteding gaan, maar dat is niet voor
iedereen mogelijk.
Zodra de landelijke richtlijnen voor het vervoer binnen de gehandicaptenzorg bekend
zijn, hebben wij tijd nodig om deze te vertalen naar De Passerel en af te stemmen met
de vervoerders. Dit kan leiden tot een vertraging waardoor uw verwant pas een aantal
dagen/week na 2 juni van de dagbesteding gebruik kan maken.

Maatregelen in een overzicht
Er zijn de afgelopen tijd veel veranderingen in de maatregelen geweest. Wij kunnen ons
voorstellen dat het ook voor u lastig is om overzicht te hebben en te houden. Wat mag
nu wel en wat juist niet? Naast de bekende 1.5 meter regel en het regelmatig handen
wassen hebben we nog een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Wij maken hier deze
week een overzicht van dat we bij de verschillende locaties op kunnen hangen. Hiermee
helpen we elkaar om de afspraken na te leven.
Vragen
Zoals aangegeven aan het begin van de brief, informeren wij u uiterlijk op 27 mei
aanstaande over wat er voor uw zoon, dochter, broer, zus of familielid vanaf 2 juni
mogelijk is in dagbesteding binnen de 1.5 meter samenleving. Heeft u vragen over de
indeling van de locaties? Deze kunt u stellen aan de leidinggevende van de betreffende
woonlocatie.

Met vriendelijke groet,
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