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Beste lezer,

Bij deze een update over het e�ect op de begeleiding door de ontwikkelingen omtrent
het Corona virus. 

De maatregelen en adviezen van het RIVM rondom het Corona virus blijven
onverminderd van kracht. Informatie over de actuele stand van zaken omtrent het
Corona virus vindt u hier.

Naar aanleiding van de persconferentie van donderdag 12 maart gelden in heel
Nederland dezelfde maatregelen zoals die al eerder in Noord-Brabant van toepassing
waren. Die zelfde avond is er overleg geweest met de cliëntenraad. Tijdens het overleg is
uiteraard besproken hoe wij omgaan met de ontwikkelingen op het gebied van het
Corona virus. De richtlijnen die momenteel gehanteerd worden door Active4you, krijgen
de steun van de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft benadrukt dat, voor zover haalbaar
met de richtlijnen van het RIVM, het van belang is dat de zorg gecontinueerd wordt. Dit
wordt mede ondersteund door de diverse gemeenten.

Groepsbegeleiding
Voor de groepsbegeleiding hebben we, zoals eerder aangegeven, onze
voorzorgsmaatregelen getro�en. Indien nodig zullen er aanpassingen plaatsvinden.
Uiteraard is iedereen vrij om deelname te annuleren, echter totdat anders wordt
gecommuniceerd gaan deze door.

Individuele begeleiding
Tijdens individuele begeleiding zijn er situaties die mogelijk lastig zijn. Ga bij twijfel altijd
in overleg met elkaar. Met de begeleiders is afgesproken dat zij bij twijfel contact
opnemen met een van de teammanagers. Overweeg in hoeverre de begeleiding anders
ingevuld kan worden. Denk hierbij aan begeleiding op afstand. Dit kan door middel van
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bellen, app contact, beeldbellen of beeldscherm delen. Andere alternatieven zijn
bespreekbaar. Mocht je hierover van gedachten willen wisselen, neem dan contact op
met de begeleider of een teammanager. De teammanagers zijn bereikbaar via onze
algemene nummers: 043-3638030 en 040-2595095.

Maatregelen
Omdat de maatregelen serieus genomen worden is het mogelijk dat begeleiders het
advies krijgen om thuis te blijven. Indien mogelijk wordt dan overgeschakeld naar zorg
op afstand.

De eerder aangegeven maatregelen blijven van kracht om de verspreiding/besmetting
van het virus te voorkomen. Het niet schudden van handen is inmiddels ook een richtlijn
van het RIVM. 

Het gaat dan om:

De handen regelmatig te wassen

In de binnenkant van de elleboog te hoesten of niezen

Papieren zakdoekjes te gebruiken

Ook al is het een beetje onwennig, maar bij ontvangst of vertrek bij activiteiten,
begeleiding of op kantoor geven wij geen hand/knu�el.

Daarnaast zijn er aanvullende preventieve maatregelen getro�en:

Op alle locaties waar groepsgewijze begeleiding (ook logeeropvang) wordt
geboden, zijn desinfecterende handgel en tissues aanwezig. Begeleiders zijn
voorzien van instructies hoe uitleg te geven over het handen wassen, dit wordt
ondersteund door een poster en indien gewenst een instructie �lmpje.
Deelnemers worden gemotiveerd om regelmatig de handen te wassen.

Op locaties waar gebruik gemaakt wordt van handdoeken worden deze dagelijks
verschoond.

Op onze eigen locaties worden aan het eind van de dag alle deurklinken
afgenomen.

Begeleiders die individuele begeleiding bieden hebben desinfecteren hun handen
tussen ieder bezoek.

In de bussen van Active4you zijn eveneens desinfecterende handgel en tissues
aanwezig; We vragen iedereen die in de bus stapt vooraf even zijn/haar handen te
desinfecteren.

Voor eerdere informatie kan hier de vorige nieuwsbrief worden gelezen.
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Bezoekadres Eindhoven
Leemkuil 35
5626 EA Eindhoven
Telefoon: 040-2595095

Openingstijden kantoor
Eindhoven
maandag t/m vrijdag
van 09.00–12.30 uur
en van 13.00–17.00 uur

www.active4you.nl
info@active4you.nl

Postadres: 
Postbus 1326
5602 BH Eindhoven

Bezoekadres
Maastricht
Frankenstraat 43
6226 AB Maastricht
Telefoon: 043-3638030

Volg ons op Facebook
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