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Verruiming maatregelen

Beste ouder, verwant of betrokkene,
In de persconferentie van 6 mei kondigde Rutte versoepelingen aan van de maatregelen via de
‘Routekaart’ tot 1 september. Op 19 mei liet Rutte weten dat de versoepelingen door kunnen
gaan. Dat is goed nieuws. Eindelijk is er een verruiming van de maatregelen voor u en uw verwant
mogelijk. Tegelijkertijd is het spannend, omdat we soms met kwetsbare cliënten te maken
hebben. Het risico van besmetting neemt toe naarmate we de maatregelen versoepelen.
In deze brief informeren we u hoe de versoepelingen bij Humanitas DMH er uit gaan zien. Wij
blijven daarbij de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD volgen. Wij
volgen daarbij ook de adviezen van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

Wat betekenen de versoepelingen voor:
Dagbesteding
Dagbesteding mag vanaf 1 juni weer zoveel als mogelijk gaan draaien voor cliënten van onze
woonlocaties en voor zelfstandig wonende cliënten. Wij werken momenteel een plan uit hoe de
dagbesteding stapsgewijs, gefaseerd, kan worden opengesteld. Daarbij gaat onze aandacht vooral
uit naar maatwerk per cliënt, per dagbestedingsgroep en -locatie én naar het vervoer.
Op dit moment - heel kort voor 1 juni – is er helaas nog steeds geen duidelijkheid over de
richtlijnen die gelden voor zorgvervoer. De VGN vraagt hiervoor aandacht bij de Tweede Kamer.
Zodra dat er wel is, zal de VGN een Handreiking voor Dagbesteding communiceren. Onze huidige
maatregelen voor dagbesteding blijven daarom tot nader bericht van kracht. Wij vragen u het
laatste nieuws via onze website te volgen, of contact op te nemen met ondergetekende.
Bezoek
Begin mei hebben wij u geïnformeerd over de stapsgewijze versoepeling van onze bezoekregeling.
Op een groot aantal locaties zijn hier al, in samenspraak met cliënten en verwanten(-raden),
afspraken over gemaakt. Vanaf uiterlijk 15 juni zou bezoek (onder voorwaarden) mogelijk moeten
zijn voor alle mensen met een beperking. Om dit op een verantwoorde manier vorm te kunnen
geven, heeft de VGN een Handreiking voor de Bezoekregeling gemaakt. Uiterlijk 15 juni, of eerder,
kunt u uw verwant onder voorwaarden op een verantwoorde manier bezoeken.
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In het algemeen geldt: Indien er geen gezondheidsklachten bij cliënt en bezoek zijn en er 1,5
meter afstand in acht genomen kan worden, dan is bezoek mogelijk. Daarbij houden we ook
rekening met klachten/kwetsbaarheid op groepsniveau, omdat er ‘dicht op elkaar’ geleefd wordt.
Belangrijk blijft: volg de hygiënemaatregelen, vermijd drukte en maak afspraken over het
maximaal aantal (vaste) bezoekers. Ondergetekende zal hierover binnenkort met u nadere
afspraken maken.
Logeren
U of uw verwant zou misschien graag weer ‘logeerafspraken’ willen maken. De VGN heeft
afgesproken dat uiterlijk per 1 juli met iedere cliënt een afspraak gemaakt is over logeren buiten
de instelling. Hierbij dient extra gelet te worden op de aanwezigheid van corona gerelateerde
gezondheidsklachten. Hierover zijn ook punten opgenomen in eerder genoemde handreiking. Ook
voor logeren zullen we een plan op maat uitwerken en daarover nadere afspraken met u en uw
verwant gaan maken.
Homerun
Wij realiseren ons dat de genomen maatregelen en de stap-voor-stap versoepelingen voor onze
Homerundoelgroep (zowel ambulant als in de homerunhuizen) in de praktijk vaak moeilijk
uitvoerbaar zijn. Per regio, per cliënt en per situatie blijft het nabij begeleiden van cliënten
maatwerk. Wij blijven daarover met u en uw verwant in gesprek.
Met deze verruiming in maatregelen proberen we de gezondheid én het welzijn van uw verwant
voorop te zetten. We bekijken per dag wat de situatie is en passen daar eventueel de maatregelen
op aan.
Meer informatie over Handreiking Bezoek en Dagbesteding vindt u op www.vgn.nl. Volg ook het
laatste nieuws over onze verruiming van maatregelen op www.humanitas-dmh.nl.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
<teammanager>
<contactgegevens teammanager>

