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Beste ouder(s),  

 

We zitten in een bijzondere tijd door het coronavirus. Via deze brief willen we u op de hoogte brengen van 

een aantal beslissingen die we hebben genomen voor ieders veiligheid en gezondheid. We begrijpen dat 

deze beslissingen vervelende gevolgen kunnen hebben voor u als ouder. De omgang tussen ouders en hun 

kinderen vinden wij, ook in deze tijd, belangrijk. De omgang gaat er komende tijd anders uit zien dan u 

gewend bent. Hiermee geven we invulling aan de richtlijnen die door de overheid gegeven zijn.  

We vragen van u als ouders begrip voor deze situatie. 

 

De richtlijnen gelden eerst tot 6 april 2020. We houden er rekening mee dat de situatie langer gaat duren. 

Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid. Als de situatie langer duurt, kan het zijn dat we de 

richtlijnen gaan aanpassen. Deze actuele aanpassingen kunt u op onze website vinden: www.yorneo.nl. 

 

Voor meer informatie over de richtlijnen van de overheid kunt u kijken op: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-

antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting. 

 

Invulling hulpverlening  

We doen ons best om zo goed mogelijk de hulp te blijven bieden. We werken vanuit huis en hebben contact 

met cliënten, ketenpartners en collega’s via (beeld)bellen.  

Het kan voorkomen dat een persoonlijk bezoek toch noodzakelijk is. De hulpverlener bespreekt eerst met 

de gedragswetenschapper of dit nodig is. Als dat zo is, dan wordt naar de gezondheid van iedereen 

gevraagd die bij het bezoek aanwezig zal zijn. Als er geen sprake is van milde klachten en/of besmetting, 

kan het bezoek plaatsvinden.  

Als er wel sprake is van milde klachten en/of besmetting, dan vragen we de GGD om mee te denken. Als 

de hulpverlener zelf ziek is, dan wordt een collega gevraagd om dit gesprek over te nemen.  
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Bezoekregelingen 

Ons beleid is dat bezoekregelingen niet meer via direct contact plaatsvinden, maar alleen via alternatieven 

zoals (beeld)bellen. Als er sprake is van een begeleide bezoekregeling en er wordt gekozen voor 

(beeld)bellen, is de hulpverlener via (beeld)bellen aanwezig bij de bezoekregeling. 

We beseffen ons dat dit forse maatregelen zijn. We spreken dit eerst af voor de periode tot 6 april 2020. 

Daarna kijken we opnieuw welke mogelijkheden er zijn om bezoekregelingen vorm te geven, passend bij de 

richtlijnen die dan gelden. 

 

Weekendpleegzorg 

Het kan zijn dat u als ouder gebruik maakt van weekendpleegzorg of dat het pleeggezin waar uw kind 

woont hier gebruik van maakt. Omdat we terughoudend zijn in fysiek contact, gaat weekendpleegzorg tot  

6 april 2020 niet door. Daarna kijken we opnieuw hoe de weekendpleegzorg vorm wordt gegeven, passend 

bij de richtlijnen die dan gelden. 

 

Ziekte in pleeggezin/gezinshuis 

Het kan voorkomen dat iemand in het pleeggezin of gezinshuis waar uw kind woont ziek wordt, waarbij 

gedacht wordt aan corona. Met pleegouders/gezinshuisouders zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe 

zij omgaan met ziekte in huis. 

Mocht uw kind ziek zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

 

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

uw ambulant hulpverlener gezinshuizen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annemieke Smit en Jeroen Regtuijt 

Directeur-bestuurders Yorneo 


