
 
 

Vught, 27 maart 2020 
 
 
Onderwerp: verlenging maatregel bezoek aan woningen 
 
 
Beste cliënten, familieleden en vertegenwoordigers, 
 
We weten dat de het voor iedereen een ontzettend moeilijke tijd is. We voelen en leven met jullie allemaal mee. 
Ondanks dat er niemand op bezoek kan komen, zien we dat iedereen er mét elkaar het beste van maakt. Daar 
mogen we trots op zijn. 
 
Geen bezoek t/m 6 april 
Met pijn in ons hart moeten we vandaag besluiten dat we ons langer dan 31 maart aan de strenge maatregel 
moeten houden. Dit betekent dat er tot en met 6 april, of zoveel langer of korter dan noodzakelijk is, geen 
bezoekers mogen komen in de woningen van Cello. Alleen cliënten, bewoners en zorgmedewerkers mogen 
aanwezig zijn. Natuurlijk hopen we samen met jullie dat deze periode zo kort mogelijk duurt. Dit is onder andere 
afhankelijk van de landelijke richtlijnen. 
 
Waarom duurt de maatregel langer? 
Afgelopen week hebben we gezien dat het aantal (mogelijke) besmettingen binnen Cello toeneemt bij zowel 
cliënten als medewerkers. Daarom moeten we de komende tijd streng blijven. Hoe minder contacten er zijn, hoe 
minder (snel) het Corona-virus zich verspreidt. Deze aanpak wordt in heel Nederland gebruikt en dus dus ook bij 
Cello. Op deze manier verwachten we onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. We begrijpen 
dat de verlening van deze maatregel ingrijpend is, maar juist nu moeten we het volhouden. Des te eerder kunnen we 
bezoek weer toestaan. We volgen alle ontwikkelingen in Nederland op de voet en passen onze maatregelen daarop 
aan. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.  
 
Hoe houd je contact? 
Om toch zoveel mogelijk contact met elkaar te hebben zijn er verschillende mogelijkheden, zoals de telefoon, 
Familienet, FaceTime, Skype en bellen via WhatsApp. Bespreek samen met de begeleiding wat voor jullie de 
mogelijkheden zijn. Uiteraard zijn kaarten per post ook van harte welkom. 
 
Contact 
Je mag altijd contact opnemen met de begeleiders van de woning. Heb je behoefte aan een extra luisterend oor? 
Dan kun je als cliënt of familielid bellen met medewerkers van de Cello Coronatelefoon. Zij zijn te bereiken via: 085 - 
808 2071, van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.  
 
Samen kunnen we dit aan 
We weten dat we veel van cliënten, familie en medewerkers vragen. Maar voor de bescherming van iedereen, 
hopen we op jullie begrip en medewerking. 
  
Laten we goed voor elkaar blijven zorgen, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 


