
 
 
 

 
 
 

maandag 16 maart, 2020 
 
 
Beste aangesloten zorgaanbieders,  
 
Gezien de ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus die gisteren in de persconferentie zijn 
afgegeven geeft STZ het volgende advies: de maatregelen van het RIVM zijn daarbij leidend.  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-
maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland 
 
Voor alle aangesloten zorgaanbieders die geestelijke verzorging in de thuissituatie aanbieden is het 
advies:  

- Ga niet naar cliënten als het niet strikt noodzakelijk is. Een alternatief  is een telefonisch 
consult. 

- Geen groepsconsulten. 
- Telefonische consulten zijn enkel toegestaan in verband met de huidige maatregelen en 

zullen weer komen te vervallen als de maatregelen worden versoepeld.  
- Bij bestaande afspraken met mensen in de thuissituatie: altijd bellen om af te stemmen. Als je 

inschat dat het dringend is (terminale fase) en het niet telefonisch kan, vragen of bezoek 
gewenst is. Dit alleen als je zelf bereid bent om de cliënt te bezoeken. Als je vanwege je werk 
of persoonlijke omstandigheden zelf sowieso thuis wilt blijven, is dat uiteraard leidend. Als je 
klachten hebt en koorts ga je in geen enkele situatie. 

- Houdt bij thuisbezoek de RIVM maatregelen strikt in acht (geen lichamelijk contact en 
voldoende afstand houden).  

- Bij nieuwe contacten: uitleggen dat vanwege de sociale onthouding een bezoek nu niet 
mogelijk is. Ook dan telefonisch consult aanbieden.  

- Andere afspraken (overleg, training etc. ) laten vervallen behalve in dringende gevallen (zie de 
maatregelen RIVM voor mensen in vitale processen). Als je af wilt stemmen over je afweging, 
kun je ons natuurlijk bellen. Het is een lastig dilemma: de kans op verspreiding van het virus 
zien te voorkomen en tegelijk beseffen dat onze begeleiding nu hard(er) nodig is.  

 
Hebben jullie ideeën over wat we nu op een andere manier kunnen aanbieden, buiten telefonisch 
consult (met of zonder beeld), dan horen we het graag.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Natascha Ulehake (Projectleider GV) en  
Lisette van den Heuvel (directeur Stichting Transmurale Zorg) 

 

Contactgegevens projectleider Natascha Ulehake: 
Telefoonnummer: 0625221886 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag) 
Mail: natascha.ulehake@transmuralezorg.nl 
Stuur op woensdag en vrijdag een mail en dan zal ik u zsm terugbellen.   
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