
Aan alle 1e contactpersonen 

van cliënten bij Prinsenstichting 

 

 

 

 

Onderwerp: Aangescherpte preventieve maatregelen coronavirus 

Purmerend, 17 maart 2020 

 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

De overheid heeft 15 maart 2020 verregaande maatregelen genomen in verband met het coronavirus. 

Met deze brief informeren wij u over de aangescherpte besluiten die we nemen naar aanleiding van 

de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Hieronder staan onze nieuwste maatregelen. Deze gelden 

tot en met (tenminste) 6 april. 

Aanscherping 

Wij hebben onze besluiten aangescherpt voor de bescherming van onze cliënten en medewerkers. Met 

de maatregelen proberen wij zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. We volgen hiermee het 

dringende advies van de overheid. Wij gaan alle sociale contacten zoveel mogelijk beperken. Dit geldt 

voor cliënten, familie/verwanten, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners. In de huidige 

situatie is dit noodzakelijk. 

Twee uitgangspunten zijn daarbij voor ons leidend: 

- We beperken het ‘mixen’ van cliënten, bijvoorbeeld dagbesteding met cliënten uit verschillende    

  groepen. 

- We beperken de uitwisseling tussen de woning en de buitenwereld. 

Bezoek aan locaties 

Wij sluiten onze locaties voor bezoekers. Dit betekent dat bezoek van familie, vrienden, vrijwilligers en 

bekenden aan de woonlocaties van cliënten niet toegestaan is tot en met 6 april. Andersom geldt het 

ook: cliënten mogen niet op bezoek bij familie, vrienden etc.  

De Technische dienst bezoekt alleen de locatie voor noodzakelijke reparaties, noodzakelijke controles 
(bijv. van de brandmeldinstallatie) en het verhelpen van storingen. Leveranciers van medicatie en 

voedingsmiddelen blijven welkom, maar leveren zo veel mogelijk hun goederen bij de deur af. 
 

Dagbesteding 

Voor cliënten die niet bij ons wonen, maar bijvoorbeeld thuis of in een andere zorginstelling sluiten we 
de dagbesteding. Voor onze eigen cliënten geldt dat zij geen dagbesteding kunnen hebben met 

cliënten van andere locaties, of vervoerd kunnen worden met andere cliënten dan van hun eigen 
locatie. Voor een aantal locaties: de Schar, Aartswoud, Arendshoeve, Dolomieten, Westerkoogweg, 

Waterlandlaan is dat al het geval of is dat vanaf 17 maart het geval.  
De overige dagbestedingslocaties sluiten 17 maart voor 1 of 2 dagen om ons de gelegenheid te geven 

om cliënten en medewerkers anders in te delen.  

 
Tijdelijk verblijf 

Logeren en weekendopvang is niet mogelijk. 
 

Ambulante begeleiding: IOG, Thuisondersteuning en IBZW 

Ambulante medewerkers gaan niet op bezoek bij cliënten en gezinnen. Het contact gaat vanaf nu 
telefonisch of per beeldbellen. Alleen als de situatie bij hen onhoudbaar dreigt te worden zoeken we 

naar een oplossing.  
 



Zodiak 

Alleen urgente behandelingen gaan door. Met cliënten en ouders/verwanten wordt hierover overlegd.  
 

Cliënten van ouders uit vitale beroepen 
De buitenschoolse opvang in de Martin Luther King school in Purmerend is alle weekdagen de hele 

dag open voor kinderen van ouders in vitale beroepen. 

 
Wij realiseren ons dat deze besluiten ingrijpend zijn, voor cliënten en familie. We hanteren geen 

gemakkelijke, maar wel een heldere lijn die geldt voor iedereen. Uiteraard denken we mee om voor 
specifieke kwetsbare cliënten met elkaar een oplossing op maat te vinden. 

 
Informeren per e-mail 

Deze brief van 17 maart ontvangt u nog per post. Gezien de snelheid waarin maatregelen elkaar 

opvolgen, is het belangrijk elkaar snel te kunnen bereiken. Vanaf nu informeren wij u daarom over de 
voortgang per e-mail. Wilt u deze regelmatig controleren (eventueel ook uw mapje met 

spam/ongewenste post). Op onze website www.prinsenstichting.nl/coronavirus stellen wij de 
informatie ook beschikbaar om na te lezen.  

 

Heeft u vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de persoonlijk begeleider of met de regiomanager. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

