
Aan alle 1e contactpersonen 

van cliënten bij Prinsenstichting 

 

Onderwerp: Verlenging maatregelen coronavirus 

Purmerend, 24 april 2020 

 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

Dinsdagavond 21 april heeft de overheid aangekondigd een groot deel van de landelijke 

corona-maatregelen te verlengen tot 20 mei 2020. Ook zijn er wijzigingen. Zo openen 

scholen in het (speciaal) basisonderwijs plus de dag- en gastouderopvang vanaf 11 mei 

(gedeeltelijk) hun deuren. In deze brief leest u wat de maatregelen betekenen voor cliënten 

en verwanten van Prinsenstichting. 

  

Bezoekregeling 

De verlenging van de landelijke corona-maatregelen betekent dat bezoek bij en vanuit 

Prinsenstichting nog niet is toegestaan. We hadden u graag iets anders verteld, maar dit is 

op dit moment nog de beste manier om besmettingen te voorkomen. Dat doel houden we 

voor ogen. ‘Voorzichtigheid is beter dan spijt’, zoals ook premier Rutte liet weten.  

 

Maatwerk bezoekregeling  

Ondertussen wordt er landelijk bekeken of er aanpassingen in de bezoekregeling mogelijk 

zijn. Komende week verwachten we vanuit de branchevereniging en het RIVM advies te 

ontvangen. Uiteraard is het altijd maatwerk waarbij gericht wordt gekeken naar de 

mogelijkheden en gezondheidsrisico's voor de cliënt en de omgeving. Wat voor de éne cliënt 

veilig is, geldt niet voor de ander. Dit moeten we ons blijven realiseren. Zodra we hierover 

meer weten, zal de betekenis voor uw verwant/kind duidelijk worden en zal de persoonlijk 

begeleider u hierover informeren. Verwacht echter geen grote wijzigingen! 

 

Ik besef heel goed dat de situatie nu voor u en voor uw verwant/kind ontzettend ingrijpend 

is. In overleg met de persoonlijk begeleider kunt u kijken welke manieren er momenteel zijn 

om op afstand toch een vorm van contact te houden. Wij noemen voorbeelden als 

beeldbellen, uitwisselen van foto’s of filmpjes of door de telefoon een verhaaltje voorlezen. 

Hierbij realiseer ik me volledig dat dit niet voor iedereen een oplossing is. We blijven zoeken 

naar creatieve oplossingen om binnen de geldende regels contact (op afstand) mogelijk te 

maken. 

 

Hou vol! 

Met elkaar beschikken we over veel denkkracht en creativiteit om veilige oplossingen te 

bedenken om de gevolgen van de maatregelen te verlichten voor onze cliënten, voor u, voor 

medewerkers en voor vrijwilligers. Zo houden we het samen vol! 

  



Wat betekent het voor de verdere dienstverlening? 

Hieronder leest u wat de invloed van de maatregelen is voor enkele elementen van onze 

dienstverlening: 

 

Dagbesteding 2.0 

De verlenging van de maatregelen, betekent voor Prinsenstichting dat we doorgaan met 

Dagbesteding 2.0. Ons uitgangspunt blijft namelijk dat bewoners zo min mogelijk contact 

hebben met bewoners van een andere woning en dat we uitwisseling tussen woning en de 

buitenwereld zoveel mogelijk beperken. De dagbesteding in de woonsituatie voor onze 

bewoners zetten wij daarom door. We zijn trots op alle initiatieven die dit mogelijk maken! 

 

BSO+ Eigenwijzer, ODC Wegwijzer en Droomklas 

De buitenschoolse opvang in de Martin Luther King school in Purmerend, het 

Orthopedagogisch Dagcentrum en de Droomklas blijven gesloten tot 11 mei. Er wordt 

momenteel een plan gemaakt hoe de opstart na deze datum eruit komt te zien. Direct 

betrokkenen worden hierover uiteraard binnenkort geïnformeerd.  

 

Tijdelijk verblijf 

Logeren en weekendopvang is niet mogelijk tot ten minste 20 mei 2020. We hebben nog 

geen besluit genomen of het vakantieproject deze zomer door kan gaan. Daarover hopen we 

eind mei een besluit te kunnen nemen. 

 

Ambulante begeleiding: IOG, Thuisondersteuning en IBZW 

Ambulante medewerkers gaan tot ten minste 20 mei niet op bezoek bij cliënten en gezinnen. 

Het contact gaat inmiddels zoveel mogelijk telefonisch of per beeldbellen. Dat blijven we zo 

doen. Wanneer de situatie bij cliënten/gezinnen thuis onhoudbaar dreigt te worden, kijken 

we naar een oplossing op maat.   

 

Zodiak 

Noodzakelijke behandelingen blijven zoveel mogelijk doorgaan. Dit doen we met de 

aanpassingen die hiervoor nodig zijn, denk aan telefonisch contact of via beeldbellen.  

 

Contact 

Nogmaals dank voor dat u met ons meebeweegt en ons laat weten dat u de zorg die onze 

medewerkers verlenen waardeert. Wij zijn u hier ongelooflijk dankbaar voor en trots op! Ik 

dank u hartelijk voor uw begrip en hoop dat iedereen zo goed mogelijk door deze bijzondere 

tijd heen komt. Op onze website www.prinsenstichting.nl/coronavirus delen wij regelmatig 

informatie over dit onderwerp.  

 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de persoonlijk begeleider van uw verwant 

of met de regiomanager. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

