
 

 
 
 
 
Vught, 8 september 2020 
 
 
Onderwerp: nieuwe Cello routekaart 
 
 
Beste cliënten, ouders, verwanten en/of vertegenwoordigers, 
 
Samen doen we er alles aan om corona buiten de deur te houden. En dankzij jouw hulp lukt dat 
tot nu toe goed! Bij Cello is er op dit moment geen reden om je zorgen te maken. Maar dat kunnen 
we alleen volhouden als iedereen goed voor elkaar zorgt. Daarom luisteren we steeds goed naar 
wat er in Nederland gebeurt, en passen we de afspraken bij Cello daarop aan. Soms is het best 
lastig om al die afspraken te onthouden. Mede op verzoek van de Centrale Cliëntenraad zetten we 
nu, na de zomer, alles nog eens op een rij. 
 
Nieuwe routekaart 
Al die afspraken staan in de Cello routekaart. De routekaart van 24 juni hebben we aangepast 
naar de situatie op dit moment. Er staat informatie in over o.a. bezoek, dagbesteding, snoezelen, 
dagjes uit, activiteiten, horeca, logeren en behandelingen. Je vindt de nieuwe routekaart op de 
website van Cello (www.cello-zorg.nl/nieuws/coronavirus). Er is ook een invulbare routekaart 
waar je als cliënt je eigen afspraken op kunnen schrijven, tekenen of plakken. 
 
Vragen? 
Met alle vragen over omgaan met het coronavirus en de routekaart kun je terecht bij de 
begeleiders van Cello. Ook gedragskundigen, artsen en locatiemanagers staan voor je klaar. 
 
Ga zo door! 
We snappen dat het nog steeds een spannende tijd is. Dingen gaan anders dan normaal en daar 
moeten we soms aan wennen. We zijn voorzichtig, omdat we willen dat iedereen gezond blijft. 
Maar we gaan ook verder, we doen leuke dingen en we praten met elkaar als het even moeilijk is. 
Daar zijn we trots op, ga zo door! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mede namens het managementteam, 
raad van bestuur 
Frank van Beers en Toine van der Pol 
 

Meedoen aan een internationaal onderzoek naar de impact van corona? 
Familieleden (>18 jaar) van iemand met een verstandelijke beperking kunnen meedoen aan een 
internationaal onderzoek naar de impact van covid-19 op mensen met een verstandelijke 
beperking en hun verzorgers. Het onderzoek wordt geleid door het UCD Centre for Disability 
Studies in Ierland en heeft een team van 26 onderzoekers die in 19 landen werken. Deze 
enquête heeft volledige ethische goedkeuring en is volledig anoniem.  
 
Meer informatie over het onderzoek vind je op www.cello-zorg.nl/nieuws/coronavirus. 

 


