
 
 

Vught, donderdag 7 mei 2020 
 
 
Geachte ouders, familieleden en vrijwilligers, 

In de persconferentie van 6 mei kondigde premier Rutte nieuwe maatregelen aan. De komende maanden worden de 
regels in Nederland weer wat soepeler. Dat kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. We hebben nog 
steeds te maken met een crisis. De gezondheid van onze (kwetsbare) cliënten en medewerkers blijft het 
uitgangspunt in al onze besluiten.  
Onze deskundigen werken op dit moment met man en macht aan de vertaling van de maatregelen en daarom 
hebben we nog niet op alle vragen een antwoord. De komende tijd gaan we bekijken welke maatregelen we stap 
voor stap kunnen aanpassen. We beseffen ons dat we daarmee opnieuw een groot beroep doen op uw geduld.  
 
Stap 1:  Bezoekregeling uitbreiden 
Onze focus ligt nu vooral op de bezoekregeling zoals die sinds 30 april geldt. Daar moeten we met elkaar nog aan 
wennen. Helaas is het nog niet voor iedereen mogelijk om bezoek te ontvangen. Met slimme en creatieve 
oplossingen hopen we bezoek voor steeds meer cliënten en hun naasten mogelijk te maken. Daarnaast bekijken we 
de komende weken of en hoe uitbreiding van de bezoekregeling mogelijk is.  
 
Stap 2:  Eerst noodzakelijke, dan wenselijke behandelingen 
We willen behandelingen door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten, tandartsen, gedragskundigen en 
andere behandelaren stap voor stap opstarten. We beginnen hierbij eerst met de noodzakelijke (medische) 
handelingen en daarna volgen de preventieve behandelingen. Als dat goed gaat, breiden we uit naar alle 
behandelingen. Hierbij houden we zoveel mogelijk alle veiligheidsmaatregelen in acht.  
 
Stap 3:  Cosmetische behandelingen op de woning 
Op een later moment gaan we bekijken of cosmetische behandelingen op de woning nodig en mogelijk zijn. Denk 
hierbij aan de kapper en de pedicure. We nemen daarbij voldoende veiligheidsmaatregelen. Om kruisbesmetting te 
voorkomen, is het vanzelfsprekend (nu) niet mogelijk dat cliënten buiten Cello een kapper, pedicure, 
schoonheidsspecialist (e.d.) bezoeken.  
 
Dagbesteding 
De dagbestedingslocaties blijven vanwege de complexiteit (kruisbesmetting door oa. vervoer, 1,5 meter afstand, 
grote groepen cliënten en medewerkers, etc.) voorlopig gesloten. Op dit moment wordt er een plan van aanpak 
gemaakt om te kijken wat er nodig is om op termijn en onder bepaalde voorwaarden weer open te kunnen gaan. 
 
Samen bouwen we aan het ‘nieuwe normaal’ bij Cello. We denken aan jullie en houden jullie op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 


