
 
 

 
 
 
 
 
 
Vught, 1 april 2020 
 
 
Onderwerp: verlenging maatregelen bij Cello 
 
 
Beste cliënten en familieleden, 
 
In de persconferentie van 31 maart vertelde premier Rutte dat alle Corona-maatregelen in Nederland 
worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Bij Cello volgden we de lijn van het RIVM en het kabinet en 
dat blijven we ook nu doen.  
 
Wat betekent dit voor Cello? 
We blijven ons ook de komende weken aan de zeer ingrijpende maatregelen houden. Wij hebben de 
verantwoordelijkheid voor alle cliënten en medewerkers. Deze willen wij in deze hele moeilijke tijd 
maximaal beschermen. De strenge regels zijn nodig om verdere verspreiding van het Corona-virus 
binnen Cello tegen te gaan.  
 
Dit betekent dat: 

1. onze dagbestedingslocaties gesloten blijven tot en met 28 april. 
2. er geen bezoek mag komen op de woningen tot en met 28 april. Alleen cliënten/bewoners en 

zorgmedewerkers mogen aanwezig zijn. 
3. wanneer je er als cliënt voor kiest om toch naar huis te gaan, je helaas niet kunt terugkeren naar 

de woning tot en met 28 april. 
4. alle behandelingen die níet heel noodzakelijk zijn voor de gezondheid van cliënten komen te 

vervallen (zoals fysiotherapie, ergotherapie, tandartsbezoek, MDO’s etc.)  
5. alle (vrijetijds)activiteiten en bijeenkomsten komen te vervallen tot 1 juni. 

 
Gezondheid cliënten blijft voorop staan 
Bij Cello staat een goed leven van onze cliënten voorop. Dat is waar we elke dag voor staan en zeker 
ook in deze moeilijke tijd. We begrijpen als geen ander dat de strenge regels voor veel cliënten 
ontzettend lastig zijn om te begrijpen én om hiermee om te gaan. Daarom kijken we de komende periode 
wat we nog meer kunnen doen om het voor iedereen leefbaar te houden. We zoeken samen naar 
oplossingen zodat we het met z’n allen vol kunnen houden. Denk hierbij aan andere vormen van 
dagbesteding en/of op termijn aangepaste bezoekregels. 
 
Steeds meer structuur 
Gelukkig kunnen we ook melden dat veel groepen hun draai in deze nieuwe situatie gevonden hebben. 
En dat zij met een goede structuur, dagritme en samenwerking juist samen rust kunnen creëren voor 
cliënten. We zijn trots op de collega’s die vanuit de woningen samenwerken met collega’s van 
dagbesteding.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Samen zoeken we naar een oplossing 
Weet dat wij als zorgorganisatie onze kwetsbare cliënten goed in de 
gaten blijven houden. Dat is ons vak. We blijven kijken wat voor hun 
gezondheid het meest passende is. Daar waar een situatie echt niet 
langer houdbaar is, kijken we met de manager, begeleider en 
gedragskundige naar een oplossing op maat. 
 
Hoe gaan we verder? 
In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.  
Ook laten wij in die week vanuit Cello meer weten.  
 
Vragen of contact? 
1. Heb je vragen, dan kun je altijd contact opnemen met de begeleider en/of manager van de woning.  
2. In deze moeilijke tijd hebben we een speciale Cello Corona telefoon. Medewerkers maar ook cliënten 
en ouders/naasten mogen bellen. Wil je een luisterend oor? Dan kun je bellen van maandag t/m vrijdag 
tussen 09:00 en 17:00 uur op 085-8082071. Collega’s van Cello zitten graag voor je klaar, want samen 
helpen we elkaar door deze periode heen! 
 
Graag steken we jullie allemaal een hart onder de riem. We hebben grote bewondering voor alle ouders 
en cliënten die bij Cello wonen maar zeker ook in de thuissituatie. Houd vol en veel sterkte gewenst! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 
 


