Corona routekaart
Ouders en verwanten

Hieronder een algemeen beeld van de stappen die we zetten. Elke locatie en elke woonvoorziening heeft
te maken met eigen omstandigheden. En wat voor de ene cliënt wel mogelijk is, is voor een andere cliënt
lastig of zelfs onmogelijk. Verschillende werkgroepen (Bezoek, Kinderdienstencentra (Naschoolse
Dagbehandeling en vroegbehandeling), Dagbesteding, Vervoer, Ambulant, Expertisecentrum, Kortdurend
verblijf en Cliëntvakanties) zijn bezig om hiervoor maatwerk te ontwikkelen. In overleg met alle
betrokkenen willen we tot de best mogelijke oplossing komen. Dit verschilt per locatie of
de woonvoorziening van de cliënt. Daarom ontvangt u verdere informatie
via de persoonlijk begeleider of de zorg-/regiomanager.

Als er besmettingen optreden, zijn we genoodzaakt de regels weer aan te passen.
Toezeggingen over bezoek, terugkeer of uitbreidingen zijn onder voorwaarden.
We passen onze stappen aan als de RIVM-richtlijnen veranderen.

Ambulante zorg
V
 anaf 1 juni
uitbreiding met
persoonlijke
begeleiding,
diagnostiek en
behandeling.
Lees meer...

Bezoek

 Vanaf 11 mei ont
vangen kinderen
t/m 18 jaar bezoek.
 Vanaf 18 mei
ontvangen volwas
sen cliënten bezoek.
We hebben verschil
lende bezoekvormen
waarbij we kijken
Kortdurend verblijf
naar de medische
risicofactoren en
 Op 1 juni start
het vermogen om
kortdurend verblijf
1,5 meter afstand
en zaterdagopvang
te houden.
voor thuiswonende
U
 iterlijk 15 juni
kinderen tot 18 jaar.
ontvangen alle
 Op 1 juli start logeren
cliënten een vorm
voor thuiswonende
van bezoek.
cliënten > 18 jaar.
C
 liënten voor wie de
Lees meer...
zorg door verwanten
thuis te zwaar wordt,
kunnen terugkeren
naar de woning.
Lees meer...

Familie thuis
bezoeken

Uiterlijk 1 juli kunnen
cliënten familie thuis
bezoeken.
Lees meer...

Expertisecentrum

 Op 1 juni start
behandelingen.
De poliklinieken
via beeldbellen/
telefonisch.
 Op 15 juni start
tandheelkunde met
planbare zorg.
V
 anaf 1 juli planbare
behandelingen
buiten het
Expertisecentrum.
Lees meer...

Dagbesteding

 Op 1 juni start
dagbesteding
voor thuiswonende
cliënten.
 Cliënten die wonen
bij Ipse de Bruggen
hebben altijd een
vorm van dag
besteding gehad.
V
 anaf begin juli
heeft 80% van
alle cliënten dag
besteding op een
dagbestedingslocatie
(uitzondering:
EVMB-cliënten
en ouderen).
Lees meer...

KDC

 Vanaf 11 mei zijn alle
kinderdienstencentra
en dergelijke open
voor kinderen
t/m 12 jaar.
 Vanaf 2 juni geldt dit
ook voor de kinderen
tussen 13 - 18 jaar.
Lees meer...

Vervoer naar locaties
Ipse de Bruggen
Vanaf 1 juni begint het
opstarten van het
vervoer voor cliënten.
Lees meer...

Cliëntvakanties

De informatie hierover
volgt later in juni.
Lees meer...

