
 
 

 
Vught, 24 juni 2020 
 
 
Onderwerp: Corona maatregelen bij Cello 
 
 
Beste ouders, verwanten en/of vertegenwoordigers, 
 
We bouwen samen aan het ‘nieuwe normaal’. Er zijn - in Nederland en bij Cello - nog steeds regels die 
voor iedereen gelden, maar de regie komt weer te liggen bij cliënt, naasten en de zorgprofessionals. 
Binnen die algemene regels blijven we met elkaar in gesprek over hoe we het beste kunnen aansluiten 
bij ieders wensen en behoeften.  
 
Op woensdag 1 juli zetten we bij Cello de volgende stap in het versoepelen van de maatregelen. We 
blijven kijken naar wat wél kan, en houden daarnaast oog voor de veiligheid van cliënten en 
medewerkers. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels. Die staan op de nieuwe routekaart, die u vindt bij 
deze brief en op de website van Cello.  
 
Routekaart 
In de routekaart is aangegeven welke versoepelingen we vanaf 1 juli doorvoeren op het gebied van: 
 

● Bezoekregeling 
● Dagbesteding 
● Logeren en vakanties 
● Vrijetijdsactiviteiten en horeca voor cliënten 
● Uitjes 
● Opening zwembad de Binckhorst/de Wijngaert 

 
Huishouden of familie? 
In Nederland gelden soms andere regels voor mensen die met elkaar in één huis wonen, dan voor 
mensen die (een familieband hebben en) elkaar regelmatig of af en toe zien. Omdat de woonsituatie bij 
Cello niet voor iedereen hetzelfde is, leggen we dat graag uit.  
 

● Mensen die met elkaar in één huis wonen, vormen een huishouden. Mensen uit hetzelfde 
huishouden hoeven meestal geen 1,5 meter afstand te houden, maar blijven ook allemaal thuis 
als één persoon koorts heeft. 

● Een groep cliënten die samen een woning deelt, vormt (samen met de vaste begeleiders) een 
huishouden.  

● Als cliënt en zijn/haar gezin niet in hetzelfde huis wonen, noemen we hen familie. Dan heb je het 
over contact tussen mensen uit verschillende huishoudens. Mensen uit verschillende 
huishoudens moeten 1,5 meter afstand houden. 

 
 
 
 



 
 

 
Hoe nu verder? 
Dit is naar verwachting één van de laatste brieven die u over corona maatregelen ontvangt namens de 
raad van bestuur van Cello.  
 

● Voortaan kunt u voor alle informatie en afspraken weer terecht bij de begeleider van uw 
zoon/dochter/familielid.  

● Gedragskundigen, artsen en locatiemanagers blijven waar nodig nauw betrokken bij de 
afweging van wat wel en niet kan.  

● De Samen voor Cello nieuwsbrief verschijnt binnenkort voor het laatst. Wel blijven we mooie 
momenten en leuke initiatieven delen. Hoe we dat organiseren, verwachten we op korte termijn 
bekend te kunnen maken. 

● Daarnaast raden we u aan om de website (www.cello-zorg.nl) en/of de Facebookpagina van 
Cello regelmatig te bezoeken voor aanvullend nieuws.  

 
Als de situatie verandert 
Op dit moment is nog niet bekend welke regels er - in Nederland en bij Cello -  in augustus en september 
eventueel nog veranderen. Zodra de situatie vraagt om een update van de routekaart, ontvangt u 
daarover bericht. Tot slot: blijf met elkaar in contact en ga samen het gesprek aan. Zorg voor elkaar, 
houd aandacht voor elkaar. Veel succes en sterkte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 
 

http://www.cello-zorg.nl/

