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PAKKET MET VERSOEPELINGEN VANAF 26 JUNI 2020 
 
Wilp, 22 juni 2020 
 
Beste verwant of wettelijk vertegenwoordiger, 
 
We zijn blij dat we u kunnen informeren over versoepelingen van de strenge maatregelen 
die inmiddels al zoveel weken van kracht zijn bij Zozijn. Blij omdat er voorzichtig weer meer 
contact mogelijk is. Contact dat velen van u, cliënten en medewerkers gemist hebben.  
 
Vanaf 20 mei 2020 geldt bij Zozijn een verruimde bezoekregeling, uitgewerkt in 
ontmoetingsregelingen per woning. Nu, ruim een maand later, zien we gelukkig geen 
gevolgen voor het aantal (verdenkingen van) coronabesmettingen. Daarom kan een 
volgende stap in de versoepelingen gemaakt worden, uitgaande van situaties waarin alle 
betrokkenen vrij zijn van coronaklachten. 
 
Het bestuur en de directie van Zozijn heeft een pakket met versoepelingsvoorstellen ter 
advies voorgelegd aan de centrale cliënten- en verwantenraad. Op 15 juni hebben CCR/CVR 
positief advies gegeven over onder meer meegaan naar familie, bezoek in de woning, 
vrijetijds- en sportactiviteiten, vrijwilligers en terugkeer naar de woning. De suggesties van 
de CCR/CVR zijn zoveel mogelijk uitgewerkt in 8 versoepelingen. In deze brief informeren we 
u over deze 8 versoepelingen, doen we een beroep op uw verantwoordelijkheid en leest u 
over wat er gebeurt bij een onverhoopte nieuwe besmetting of uitbraak. 
 

De 8 versoepelingen vanaf 26 juni op een rijtje 
 
1. Uw verwant kan met u mee: op bezoek, logeren, of meegaan op vakantie 
Cliënten kunnen naar familie of hun vriend(in) toe gaan, of een aantal dagen met familie of 
vriend(in) op vakantie gaan. Kunnen we op u rekenen in het zorgvuldig omgaan met de 
richtlijnen? Als uw verwant weer terugkomt naar de woning is de voorwaarde dat hij/zij 
gezond is - dat wil zeggen zonder coronaklachten en dat ook u geen klachten heeft 
ontwikkeld. Voorafgaand aan de terugkomst na een meerdaags bezoek (dus ook een 
weekend) vragen wij u om contact op te nemen met het zorgteam van de woning. 
 
Blijkt er dan een uitbraak in de woning, dan zijn er 2 opties: 

1) de cliënt blijft thuis totdat de woning uitbraak-vrij is; 
2) de cliënt komt terug naar de woning en gaat, net als de medebewoners, in quarantaine.  
 

Blijkt de cliënt en/of u klachten te hebben, dan kan de cliënt niet terugkeren naar de woning. 
De personen met klachten moeten getest worden. Nadat de testuitslagen bekend zijn, wordt 
besloten of: 

1) de cliënt terug kan komen in de woning, en onder welke voorwaarden 
2) de cliënt thuis blijft, en hoelang en onder welke voorwaarden, hij of zij thuis moet 

blijven. 
 
2. U gaat met uw verwant mee 
Als cliënten naar hun familie toegaan, of op vakantie gaan, kunt u ook weer mee naar 
ziekenhuisafspraken, consulten bij specialisten, enz.  
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3. Versoepeling van de ontmoetingsregelingen 
Per woning kan de ontmoetingsregeling worden versoepeld, afhankelijk van de mogelijkheden 
van de woning en haar bewoners. De manager heeft de regie over een mogelijke versoepeling 
en het informeren daarover. We betrekken cliënten en u bij de versoepeling op maat. 
Belangrijk is dat de bezoeken (en uitstapjes) gespreid worden. Het is op dit moment nog niet 
verantwoord om alle versoepelingen in één keer door te voeren. Mochten manager en u er 
onverhoopt samen niet uitkomen, dan kunt u hierover in overleg gaan met de regio- of 
sectordirecteur. 
 
4. Terugkomen naar de woning 
Een aantal cliënten is naar huis gegaan in de coronaperiode. Deze cliënten zijn vanaf 26 juni 
weer welkom in de woning, zonder quarantaine, als alle betrokkenen coronaklachtenvrij zijn. 
 
5. Naar vrijetijds- en sportactiviteiten 
Per cliënt kunnen afspraken gemaakt worden over het hervatten van vrijetijds- en 
sportactiviteiten buiten de woning, mits ieder zich houdt aan de 1,5-meter richtlijn. 
Vrijetijdsactiviteiten zijn ook: naar een terras of winkel gaan of een stukje wandelen of 
fietsen. De actuele richtlijnen voor veilig vervoer moeten gevolgd worden. 

 
6. Bezoek in de kamer/appartement 
We houden het aantal mensen in de woning (en daarmee de besmettingsrisico’s) goed in de 
gaten. Er is een bezoekrooster met tijdsblokken en een/enkele ‘vaste’ bezoekers. Buiten de 
cliënten, medewerkers en u, komen er zo weinig mogelijk externen in de woningen. Bezoek 
vermijdt de gemeenschappelijke ruimtes van een woning. 
 
7. Contactberoepen in de woning 
Kappers, pedicures enz. kunnen nog geen afspraken in de woning maken. Per woning bekijkt 
de manager of behandelingen in of vlakbij de woning op een veilige manier georganiseerd 
kunnen worden. Als een cliënt een directe toegang naar zijn kamer of appartement heeft, 
kan een behandeling op de eigen kamer of in het eigen appartement plaatsvinden.   
 
8. Contact met vrijwilligers 
Ook met vrijwilligers kunnen afspraken gemaakt worden over contact en activiteiten met de 
cliënten. 
 
Niet alles tegelijk: beroep op ieders verantwoordelijkheid  
Door alle versoepelingen in de samenleving en bij Zozijn zullen er steeds meer contacten 
zijn. Daarom doen we een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid en logisch 
nadenken. Er is begeleiding en uitleg nodig voor die cliënt die vanaf 26 juni graag naar de 
kapper en pedicure en kledingzaak wil en vervolgens het weekend naar huis 
gaat en van daaruit naar zijn lievelingstante op bezoek gaat, en die maandag wil 
zwemmen en dinsdag wil paardrijden met een vrijwilliger. Die cliënt bestaat natuurlijk niet, 
maar de boodschap voor zowel medewerkers als u is: spreid en doseer bezoek, uitstapjes en 
vrijetijdsactiviteiten. Bespreek en maak keuzes met hem of haar: wat is voor jou nu 
belangrijker: met mij naar huis of paardrijden? We leveren maatwerk, met als consequentie 
dat er verschillen zijn in de versoepelingen voor de één en de ander. 
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Einde versoepelingen en de impact daarvan 
De versoepelingen in een woning moeten we helaas per direct intrekken bij: 

 een verdenking of een uitbraak van het coronavirus in de woning; 

 landelijke lock-downmaatregelen. 
 
Wat gebeurt er bij een verdenking of besmetting van het coronavirus in de woning? 
Een verdenking bij slechts één cliënt (of een uitbraak) heeft veel grotere impact op de 
cliënten en verwanten dan voorheen (omdat toen toch al weinig kon): 

 het uitbraakteam of de huisarts bepaalt of isolatie met inzet van PBM (persoonlijke 
beschermingsmiddelen) geïndiceerd is en het uitbraakteam bepaalt de vorm 
daarvan; 

 de cliënt met klachten wordt zo snel mogelijk getest; 

 in de tijd tussen test en uitslag gaat de gehele woning in quarantaine en worden per 
direct bezoeken, activiteiten en vakanties geannuleerd. Afhankelijk van de testuitslag 
geeft het uitbraakteam instructies over de (on)mogelijkheden bij de uitvoering van 
de richtlijnen of beëindigen van de quarantaine/isolatie.  

 
Alleen samen krijgen we corona onder controle, ook bij Zozijn, én in de woning van uw 
verwant. We hebben elkaar nodig om te voorkomen dat cliënten, u of medewerkers besmet 
raken met deze ziekte die ingrijpende gevolgen heeft. 
 
We rekenen op uw zorgvuldigheid - en natuurlijk wensen wij u mooie tijden met elkaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur, directie en management van Zozijn 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als uw verwant bij u thuis komt, meegaat op vakantie of naar een 
activiteit, dan rekenen we erop dat u: 
 

• zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand houdt; 
• zo min mogelijk lichamelijk contact heeft (niet knuffelen & huggen); 
• drukte vermijdt; 
• het aantal contacten met verschillende anderen beperkt houdt; 
• uw verwant gezond terugkomt naar de woning, dat wil zeggen zonder 

coronaklachten; 
• overlegt met de woning als uw verwant en/of u zelf (en andere verwanten) 

klachten heeft; 
• overlegt met de woning voorafgaand aan de terugkomst na een meerdaags- 

bezoek (ook een weekend). 
 


