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Beste ouders/verzorgers en pleegouders, 

 

Zondag 15 maart zijn er door het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 

coronavirus. In deze brief wil ik u informeren wat de huidige maatregelen betekenen voor de 

behandeling en begeleiding vanuit Combinatie Jeugdzorg aan onze cliënten en aan pleegouders. 

 

Het zijn onzekere tijden waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Wij volgen de ontwikkelingen 

op de voet en volgen telkens de meest actuele richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Onze 

medewerkers in ondersteunende functies werken zoveel als mogelijk thuis zodat er niet teveel 

mensen tegelijkertijd op de locaties zijn. We zorgen voor goede hygiëne, geven geen hand en onze in- 

en externe overleggen vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats. 

 

Voortzetting behandeling 

Onze prioriteit gaat uit naar de behandeling van onze cliënten. Als jeugdzorgorganisatie horen wij bij 

de zogenaamde ‘cruciale organisaties’ waar noodzakelijke zorg wordt gegeven. Wij doen er dan ook 

alles aan om de zorg en behandeling aan kinderen, jongeren en de gezinnen zo goed mogelijk en op 

een verantwoorde manier voort te zetten. 

 

Hoe gaan we dit doen? 

• De behandelgroepen, zowel in de dagbehandeling als de dag- en nachtbehandeling blijven in 

principe geopend voor kinderen en jongeren 

• Ambulant hulpverleners en pleegzorgbegeleiders nemen contact op met de (pleeg)gezinnen over 

de invulling van de begeleiding. In principe vinden de contacten met u telefonisch plaats, tenzij er 

dringende redenen zijn om een fysieke afspraak te maken (bijvoorbeeld in crisissituaties)  

• Alle trainingen en alle informatieavonden en VESP-bijeenkomsten (pleegzorg) gaan tot 6 april niet 

door. 

 

Onze medewerkers volgen de aanvullende richtlijnen van het RIVM met betrekking tot zorgpersoneel. 

Medewerkers met koorts komen niet op de groep. Voor vervanging wordt gezorgd. Waar het niet meer 

mogelijk blijkt te zijn om voor voldoende en verantwoorde vervanging te zorgen, kan de continuïteit op 

de groep in gevaar komen en zullen we andere maatregelen moeten nemen. Als dit consequenties 

heeft voor de groep van uw kind, wordt u hierover op tijd geïnformeerd door het management of de 

pedagogisch medewerkers van de betreffende groep. 

 

  



 

 

 

Wat vragen wij van u? 

• U kunt uw kind naar de groep laten komen, tenzij uw kind ziek is. Neem dan altijd contact op met 

groepsleiding voor overleg. 

• Als u zelf ziek bent, willen wij u vragen niet naar een van onze locaties te komen maar telefonisch 

contact op te nemen met uw hulpverlener 

• Bij vragen, twijfel of ongerustheid graag contact opnemen met uw hulpverlener. Hij of zij zorgt 

ervoor dat u antwoord krijgt op uw vraag. 

 

Het zijn bijzondere tijden die veel vergen van iedereen. Samen doen we ons uiterste best om gezond 

te blijven en om ervoor te zorgen dat de benodigde behandeling en begeleiding van uw kinderen en 

uw gezin of pleeggezin op een goede manier plaats kan vinden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Gerda Huijbregts 

bestuurder Combinatie Jeugdzorg 

 

 


