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Aan onze zorgaanbieders
Betreft: gedeeltelijk herstarten dagbesteding en dagbehandeling in groepen
Zaltbommel en Maasdriel, 22 april 2020
Geachte zorgaanbieder,
De regering heeft gisteravond geen verlichtingen aangekondigd die direct van belang zijn voor
zorgaanbieders. Wij vragen u hierbij te overwegen de dagbesteding en dagbehandeling gedeeltelijk
weer te starten. Wij vragen dit omdat het mag en omdat het nijpend is. Dit leggen wij hieronder uit.
De meeste van onze gecontracteerde zorgaanbieders hebben hun groepsaanbod dagbesteding of
dagbehandeling gestopt vanwege de coronacrisis. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 14
april bevestigd dat de huidige noodverordening toestaat dat dagbesteding en dagbehandeling kan
doorgaan als dat noodzakelijk is om risico op escalatie in de thuissituatie voor de cliënten te
voorkomen of verkleinen. Daarbij moeten wel de gedragsregels van het RIVM worden gehanteerd.
Wij weten dat één zorgaanbieder inmiddels de dagbesteding weer beperkt heeft opengesteld vanwege
de hier geschetste problematiek. Wij vragen alle zorgaanbieders ernaar te streven de dagbesteding of
dagbehandeling weer (beperkt) open te stellen voor genoemde risicogroep, vooral omdat niemand
weet hoelang de beperkende maatregelen nog gaan duren.
Wij vragen u hierbij om
1. Te inventariseren voor hoeveel van uw cliënten dagbesteding of dagbehandeling sprake is van
risico op escalatie, isolatie en overbelasting van de sociale omgeving, ondanks de alternatieve
inzet die u nu toepast.
2. Aan te geven of u bereid en in staat bent (met inachtneming van de RIVM-voorwaarden) om
uw dagbesteding of dagbehandeling voor dit beperkte aantal deelnemers weer op te starten.
3. Aan te geven wat u nodig heeft van de gemeente Zaltbommel of Maasdriel om dagbesteding/
dagbehandeling voor de onder 1 genoemde cliënten te kunnen realiseren.
Wij verzoeken u dit aan ons te laten weten vóór 1 mei via inkoopteammsd@maasdriel.nl en of
inkoopteam@zaltbommel.nl .
Over de cliënten die u inventariseert zal het gebiedsteam of buurtteam/ buurtzorg Jong contact met u
opnemen.
Over de randvoorwaarden die u nodig heeft zal het inkoopteam adviseren.
Met uw inspanning hopen wij de cliënten die dit het meest nodig hebben in mei weer dagbesteding te
kunnen bieden.
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