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Beste pleegouders en gezinshuisouders, 

 

Yorneo vindt het belangrijk dat de bezoeken tussen ouders en kinderen weer plaats kunnen vinden. Vanaf 

11 mei 2020 worden de bezoekregelingen en weekendpleegzorg weer opgestart. 

 

Als we het met elkaar eens zijn dat een bezoek kan plaatsvinden, gelden onderstaande richtlijnen. 

Deze gelden voor pleegkinderen en gezinshuiskinderen van alle leeftijden, voor zowel begeleide als 

onbegeleide bezoekregelingen en weekendpleegzorg. 

 

Face-to-face contact conform RIVM richtlijn 

 Face-to-face contact is mogelijk als niemand in het pleeggezin/gezinshuis of ‘biologisch’ gezin milde 

klachten (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid), koorts of corona heeft. 

 Er wordt gepast omgegaan met het aantal volwassenen dat aanwezig is bij de bezoekregeling. Dit 

betekent dat naast de hulpverleners niet meer dan ca drie volwassenen in één ruimte zijn. 

 Voor afspraken die buiten plaatsvinden geldt een maximum van drie volwassenen, inclusief 

hulpverleners (in verband met landelijke coronarichtlijnen met betrekking tot samenscholing). 

 

Fysiek contact 

 Het is belangrijk dat ouders, pleegouders/gezinshuisouders en hulpverleners tijdens de 

contactmomenten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 

 De 1,5 meter afstand geldt niet tussen volwassenen en pleegkinderen/gezinshuiskinderen  

(van 0 tot 23 jaar). Zij mogen dichter bij ouders, pleegouders/gezinshuisouders en hulpverleners 

komen. 
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Locatie 

Kies met elkaar voor een locatie waar niet veel volwassenen samenkomen. Qua verwacht risico is er geen 

onderscheid tussen een bezoek thuis, op locatie of buiten. Kies voor een locatie waar de volwassenen 1,5 

meter afstand kunnen bewaren. 
 

Bezoekregeling op locatie van Yorneo? 

 Er is een aantal ruimtes bij Yorneo beschikbaar voor bezoeken. 

 Het kan zijn dat er op sommige momenten niet genoeg ruimtes beschikbaar zijn. Samen wordt er dan 

naar een oplossing gezocht. 

 Bij de ingang van de locatie en in de ruimte is desinfecterende handgel aanwezig. Alle aanwezigen 

wordt verzocht bij binnenkomst dit te gebruiken. 

 Voor en na gebruik van speelgoed wordt eveneens handgel gebruikt. 

 Voor en na gebruik van koffiezetapparaat wordt eveneens handgel gebruikt. 

 Ook als het bezoek thuis plaatsvindt, is het belangrijk dat alle kinderen en volwassenen voor en na het 

bezoek hun handen wassen. 

 

Vervoer 

 Omdat 1,5 meter in de auto niet te bewaren is, kunnen betrokken volwassenen (niet deel uit makend 

van een gezin) niet in één auto. Dit betekent bijvoorbeeld dat een pleegouder/gezinshuisouder of een 

hulpverlener geen ouder op kan halen voor een bezoek. De pleegouder/gezinshuisouder of de 

hulpverlener kan wel, indien nodig, samen met het pleegkind/ gezinshuiskind in een auto reizen. 

 Als eigen vervoer geen optie, is mogen pleegkinderen en gezinshuiskinderen met openbaar vervoer 

reizen.  

 

Beëindigen bezoek 

 Wanneer één van de aanwezigen gedurende het bezoek corona gerelateerde klachten ontwikkelt, 

wordt het bezoek afgebroken. 

 Wanneer één van de aanwezigen gedurende het bezoek zich niet houdt aan de RIVM richtlijnen, kan 

de pleegzorgwerker besluiten het bezoek voortijdig af te breken. 

 

Begeleid bezoek 

Het kan zijn dat een hulpverlener of (gezins)voogd die normaal het bezoek begeleidt, nu niet kan. 

Bijvoorbeeld omdat hij/zij tot een risicogroep hoort. Samen wordt gezocht naar een oplossing. 

 

Weekendpleegzorg 

Ook voor weekendpleegzorg geldt dat Yorneo dit weer op gaat starten. Mocht je pleegkind/gezinshuiskind 

gebruik maken van weekendpleegzorg en we zijn het met elkaar over eens dat dit kan, dan kan dit weer 

plaatsvinden vanaf 11 mei 2020. 



 

 

Het kan zijn dat je twijfels hebt over het bezoek of ideeën hebt hoe dit anders vormgegeven kan worden. Dit 

kun je bespreken met je pleegzorgbegeleider / ambulant hulpverlener gezinshuizen. 

Mocht je naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan contact op met je pleegzorgwerker of 

ambulant hulpverlener gezinshuizen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Annemieke Smit en Jeroen Regtuijt 

Directeur-bestuurders Yorneo 

 

 

  


