
 

 

Aan volwassen cliënten en 1e contactpersonen van cliënten van Odion  
 
 

Wormer,  16 oktober 2020 
 
Betreft: update coronavirus  
 
 
Beste cliënt of ouder(s)/verwant(en), 
 
Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe en dat ervaren wij ook binnen 
Odion. Deze week kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan. Wij brengen u graag op 
de hoogte over hoe we binnen Odion hiermee omgaan. We informeren u in deze brief over 
het volgende: 
 
- Veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen 
-   Protocollen binnen Odion 
- De zorg gaat door, ook aan huis 
- Odion dagbesteding blijft open 
-  Bezoek blijft mogelijk 
 
Veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen 
Binnen Odion neemt iedereen de voorzorgmaatregelen in acht die de overheid en het 
RIVM voorschrijven. Het gaat dan over afstand houden, handen wassen, bij klachten 
thuisblijven en laten testen. Alle begeleiders en behandelaren die langer  dan 15 minuten 
binnen 1,5 meter afstand zorg of ondersteuning geven gebruiken een chirurgisch mond-
neusmasker. Bijvoorbeeld wanneer we helpen bij tandenpoetsen of eten geven.  
 
Protocollen binnen Odion 
Zodra een medewerker of cliënt klachten heeft, testen we deze persoon zo snel mogelijk. 
Medewerkers kunnen daarvoor naar onze eigen testlocatie. Bij mensen die bij Odion 
wonen, komt een Odion-verpleegkundige langs om te testen. Cliënten die buiten Odion 
wonen, bellen de GGD. 
Wanneer cliënten of medewerkers positief getest zijn volgt bron- en contactonderzoek 
door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. Het team volgt alle protocollen die nodig 
zijn, onder andere gericht op quarantainemaatregelen, gebruik van persoonlijk 
beschermingsmateriaal en eventueel meer testen. Wanneer u daar vragen over heeft, kunt 
u contact opnemen met de begeleider of de teamleider van de locatie.  
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De zorg gaat door, ook aan huis 
Een bezoek aan een therapeut of behandelaar binnen Odion gaat gewoon door. Ook de 
ondersteuning aan mensen thuis -ambulante zorg- gaat door. Hierbij volgen we het 
landelijk beleid. Cliënt en behandelaar kijken samen of ze fysiek bij elkaar komen of dat ze 
kunnen (beeld)bellen.  
 
Bezoek 
De landelijke regel is dat mensen drie bezoekers per dag mogen ontvangen in hun eigen 
woning. Cliënten kunnen dus drie bezoekers per dag ontvangen achter hun eigen 
voordeur. Bezoek van begeleiders en andere zorgverleners telt hierbij niet mee. 
 
Dagbesteding blijft open 
Het landelijk beleid en de recente maatregelen zijn erop gericht dat dagbesteding zo veel 
mogelijk door kan gaan. Binnen Odion hebben we besproken hoe we dit zo goed en veilig 
mogelijk kunnen organiseren. Per dagbestedingslocatie kijken we wat mogelijk is. Dit 
hangt af van het gebouw en de ruimte. Soms zijn er aanpassingen nodig, zoals minder 
mensen per dagdeel of een andere route voor vervoer. Wanneer dit zo is, bespreekt de 
begeleider dit met de mensen die gebruik maken van de betreffende dagbesteding.  
 
Het is een spannende en soms moeilijke tijd, wellicht ook voor u. We proberen met z’n allen 
zo zorgvuldig mogelijk te handelen en de juiste stappen te zetten. En daar ook veel met 
elkaar over in gesprek te zijn. Mocht u vragen hebben, bel of mail dan gerust naar de 
teamleider van de locatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Annemarie van Dalen 
 
 


