
 
 

Vught, zondag 15 maart 2020 
 
 
Beste cliënten/ouders/vertegenwoordigers, 
 
Bij Cello volgen we de ontwikkelingen rondom het Corona-virus dagelijks. Graag stellen we iedereen op de hoogte 
van onderstaand besluit. 
 
Dagbesteding Cello gaat sluiten 
Vandaag hebben we besloten dat we alle dagbestedingslocaties van Cello vanaf maandag 16 maart 2020 
sluiten tot nader bericht. Daarnaast sluiten we de horecagelegenheden en andere ontmoetingsruimtes van Cello. 
Het bieden van dagbesteding levert normaal gesproken een zeer waardevolle bijdrage aan een goed leven van 
cliënten. Nu staat niet alleen de gezondheid van onze cliënten en medewerkers voorop, maar ook de gezondheid 
van heel Nederland. We weten dat dit een vergaand besluit is, maar vinden dit gezien alle ontwikkelingen 
noodzakelijk. We hopen hierbij op jullie begrip. 
 
Dit betekent in de praktijk: 

- Dat er overdag meer cliënten in de woningen aanwezig zijn. 
- Dat we in overleg zoeken naar een zinvolle daginvulling. 
- Dat alle taxiritten al zijn afgezegd. 
- Dat er mogelijk ander personeel aanwezig is op de groepen. We streven uiteraard naar zoveel mogelijk 

vaste gezichten en continuïteit. 
 
Hoe pakken we dit aan? 
We beseffen ons dat het kort dag is om iedereen te bereiken. De managers en CB-ers van de woningen zijn/gaan in 
overleg met onze dagbestedingslocaties om de bezetting zo goed mogelijk te regelen. Binnen Cello zijn we gestart 
met een extra invalpool van medewerkers uit de ondersteunende diensten die een zorgachtergrond hebben.  
Zo zetten we er samen de schouders onder...  
 
Kinderen van dagopvang Elzengaard 
Ook onze dagopvang voor kinderen met een beperking sluiten we per maandag 16 maart. Met alle ouders is/wordt 
persoonlijk contact opgenomen.  
 
Bezoek aan woningen  
Iedereen begrijpt dat het bezoek aan woningen met (lichamelijk) kwetsbare cliënten (ouderen, EMB, longklachten, 
afweerstoornis) zoveel mogelijk beperkt moet worden. Dit ter bescherming van andere cliënten. Houd bij een bezoek 
altijd rekening met de hygiënemaatregelen en de richtlijnen in de woning. Kom in ieder geval niet op bezoek 
wanneer je zelf klachten hebt (hoesten, verkoudheidsklachten of koorts). Dringend verzoek om het bezoek zoveel 
mogelijk op de individuele kamer/appartement te laten plaatsvinden in plaats van in de gemeenschappelijke 
huiskamer. 
 
 
 



 
 

Dringend verzoek 
Is jullie kind/familielid in het weekend thuis geweest en zijn er gezinsleden met forse klachten? Om elke vorm van 
besmetting tegen te gaan, is het dringende verzoek de cliënt pas naar Cello te laten komen wanneer het zieke 
gezinslid een week klachtenvrij is. 
 
Samenwerken 
Je kunt bij vragen of onduidelijkheden uiteraard altijd contact opnemen met de leidinggevende van de eigen locatie. 
We vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Bij Cello blijven we per dag monitoren. Wanneer wij 
meer weten over de ontwikkelingen communiceren wij dit direct. Onze eigen artsen staan direct in contact met de 
GGD en het RIVM. Op onze website www.cello-zorg.nl vind je het laatste nieuws. 
 
We wensen elkaar veel sterkte in deze periode: we hebben elkaar hard nodig! 

 
 
 
Hartelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 
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