
 

 

Aan: iedereen die ondersteund wordt door Odion 
 
 

Wormer,  3 juli 2020 
 
 
Betreft: Coronavirus; verregaande versoepeling – brief 8 
 
 
 
Beste, 
 
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het Coronavirus langere tijd invloed heeft 
op ons leven. Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Dat leidde tot veel beperkingen die grote invloed hadden op de 
kwaliteit van leven en welbevinden van ons allemaal, maar in het bijzonder van cliënten. 
Hopelijk kunnen we de komende tijd wat meer ruimte en mogelijkheden ervaren.  
 
Veel Coronamaatregelen zijn vanaf 1 juli door het kabinet versoepeld en deze hebben ook 
gevolgen voor de gemaakte afspraken binnen Odion. Deze brief informeert je over deze 
wijzigingen. 
 
Goede balans  
Vanuit Odion zijn we gericht op een goede balans tussen fysieke gezondheid én psychisch 
en emotioneel welbevinden van cliënten. Dat wil zeggen dat het vermijden van risico’s op 
medische gronden niet in alle gevallen de vanzelfsprekende keuze is.  
Het is van belang om zowel het risiconiveau als de risicoaanvaardbaarheid mee te wegen. 
Hierover gaan we met iedereen steeds zorgvuldig in gesprek. Naast dit gesprek met jou 
kunnen we ook verwanten, de gedragsdeskundige en de arts betrekken, waar dat nodig is. 
 
Algemene maatregelen, die in stand blijven. 

 Houd 1,5 meter afstand 
 Was regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog 
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

 
Bezoekregeling en logeren 
De versoepeling van de Coronamaatregelen, heeft ook gevolgen voor de afspraken rond 
bezoek en logeren. De kern is dat wanneer er geen klachten zijn en de algemene 
maatregelen nageleefd worden er vanaf 1 juli geen beperkingen meer zijn voor bezoek en 
logeren.  
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Als de algemene maatregelen niet nageleefd kunnen worden of als er sprake is van 
medische kwetsbaarheid maken we afspraken over de kring van mensen die op bezoek 
kan komen en waar gelogeerd wordt. Natuurlijk op maat en op een manier die past bij 
jouw situatie. 
 
De Odion bezoekregeling beschrijft de uitgangspunten en voorwaarden voor verantwoord 
bezoek en logeren. De regeling is gebaseerd op de handreiking van de VGN en de RIVM-
richtlijnen. 
 

Uitgangspunten en voorwaarden verantwoord bezoek en logeren 

 Iedere cliënt heeft recht op bezoek.  

Wanneer aan de algemene maatregelen voldaan wordt zijn hierbij geen beperkingen. 

 Voor medisch kwetsbare cliënten of cliënten waar 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan 

worden maken we afspraken over een vaste kring van bezoekers.  

Bij deze afspraken en risicoafwegingen zijn cliënt, verwant, begeleider, gedragskundige 

en/of arts betrokken. 

 Er vindt geen bezoek plaats bij (milde) klachten van bezoeker en/of zijn huishouden. 

 Logeren bij vaste verwanten of relevante anderen is mogelijk wanneer cliënt en verwanten 

klachtenvrij zijn. 

 Wanneer een cliënt bij verwanten logeert is terugkeer alleen mogelijk wanneer er bij cliënt 

en verwanten geen Corona verschijnselen zijn. Bij verschijnselen wordt eerst getest.  

De uitslag wordt in de logeersituatie afgewacht. 

 Wanneer er op een woning of locatie een (verdenking van) een besmetting is geldt een 

bezoek en logeerverbod. 

 Bij Odionlocaties met een “deur achter een voordeur” is bezoek op afspraak.  

 Bezoek vindt bij voorkeur plaats in de eigen ruimte van de cliënt, op een plek buiten of op 

een andere daarvoor speciaal ingerichte plek. 

 Alle landelijke maatregelingen worden opgevolgd. 

 

 
Vanaf het moment dat in Nederland het Coronavirus uitbrak, hebben we met elkaar een 
bijzondere situatie doorgemaakt. Een situatie die veel vroeg van ieders begrip, daadkracht 
en flexibiliteit. Samen hebben we het mogelijk gemaakt om ons aan te passen aan die 
omstandigheden, zodat de verspreiding van het virus beperkt bleef. Ik dank ook jullie  
hartelijk daarvoor!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie van Dalen 
Bestuurder Odion 


