
 
 

Vught, 22 april 2020 
 
 
Onderwerp: besluiten en maatregelen Cello 
 
 
Beste ouders, verwanten en/of vertegenwoordigers, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte geven we hierbij onze eerste reactie.  
 
Heel langzaam afbouwen 
Zoals de premier vertelde, bouwen we in Nederland alle maatregelen geleidelijk aan af. Dit doen we stap 
voor stap. Op deze manier krijgt het coronavirus minder kans om zich breed te verspreiden. Samen 
moeten we dit dus volhouden. Bij Cello handhaven we onze maatregelen. We willen hier streng in 
blijven. Alleen op die manier zorgen we samen voor zo min mogelijk besmettingen. Daarbij staat de 
gezondheid en het welzijn van onze cliënten voorop. 
 
De huidige maatregelen van Cello op een rij:  

Bezoekregeling voor woningen op onze drie 
terreinen, in de wijk en ambulant wonen 

Voorzichtig goed nieuws: 
De bezoekregeling wordt binnenkort (gedoseerd en onder 
strikte voorwaarden) versoepeld Lees verderop meer. 

Dagbesteding en vervoer  Onze dagbestedingslocaties blijven dicht tot nader bericht. 
We denken wel na over maatwerk en versoepeling op termijn. 

Grote activiteiten/evenementen   Tot 1 september niet mogelijk 

Kleinere activiteiten/volwassen sportclubs  Niet toegestaan tot 1 juni, tenzij we anders communiceren 

Kinderen en Jeugd (oa dagopvang, naschoolse 
opvang, logeren, sport) 

Volgende week communiceren wij een voorstel hoe wij binnen 
Cello om willen gaan met regels voor kinderen en jeugd. We 
kijken hierbij ook naar de maatregelen van de overheid voor 
het bijzonder onderwijs vanaf 11 mei. 

Behandelingen  Alleen bij strikt medische noodzaak voor de cliënt door laten 
gaan, anders de behandeling uitstellen of telefonisch 
bespreken 

Horecagelegenheden/ontmoetingsruimtes  
op Cello terreinen 

Blijven dicht, tot nader bericht 

 
 
   



 
 

 
 
Bezoekregeling 
Op dit moment is bezoek niet toegestaan. We zien aan het aantal (geringe) besmettingen dat deze 
maatregel effect heeft. Daarnaast zien, ervaren en weten we dat deze ingrijpende maatregel voor veel 
cliënten en voor jullie als familie/naasten heel zwaar is. In onze besluitvorming houden we ook hier 
rekening mee.  
 
We hebben besloten dat we de bezoekregeling gefaseerd gaan versoepelen. Dit betekent dat we 
beginnen met minimaal bezoek (oa buiten de woning, maximaal 1 uur per week, 2 vaste bezoekers, niet 
allemaal tegelijk) en onder strikte voorwaarden. De exacte invulling is afhankelijk van de client/doelgroep 
en de locatie. We gaan wekelijks evalueren of de versoepeling gehandhaafd kan blijven, uitgebreid kan 
worden of dat de regel weer ingetrokken moet worden omdat het aantal besmettingen toeneemt.  
 
Wanneer horen jullie meer? 
Iedereen begrijpt dat we dit heel zorgvuldig moeten voorbereiden, om de kans van slagen zo groot 
mogelijk te maken. We streven ernaar om de bezoeken vanaf 30 april in te gaan plannen. Jullie 
ontvangen hierover zo spoedig mogelijk informatie.  
 
Erkenning en waardering 
Het zijn en blijven moeilijke tijden. Wij hopen dat deze eerste stappen ertoe bijdragen dat deze 
ingrijpende situatie iets draaglijker wordt. Graag willen wij onze grote waardering uitspreken voor jullie 
begrip en geduld. 
 
Heel veel succes en sterkte, houd vol. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 
 


