
Corona-nieuwsflits 24 april 

In deze nieuwsflits nemen we u periodiek mee in de stand van zaken bij Prinsenstichting. Zo 

blijft u gemakkelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Hoe gaat het in de woningen? 

In het algemeen gaat het goed op de woningen. Steeds meer is iedereen ingespeeld op de 

nieuwe routine. Op dit moment zitten cliënten in ‘groepsquarantaine’, wat betekent dat zij 

wel buiten komen, maar alleen met de eigen groep activiteiten ondernemen en geen bezoek 

ontvangen.  

We zien onder sommige cliënten wel wat toenemende onrust. Ook bij cliënten die op zichzelf 

of thuis wonen bij hun ouders. Zij zitten zonder dagbesteding en logeermogelijkheden, 

waardoor in die gezinnen de spanning sterk toeneemt. We proberen binnen de 

mogelijkheden die er zijn te ondersteunen met ambulante hulp. Een aantal heel jonge 

cliënten wordt bijvoorbeeld nu toch één of twee dagen opvang geboden in het 

orthopedagogisch dagcentrum (ODC Wegwijzer). 

Wat doen we als een cliënt ziek is? 

Wanneer een cliënt op de woning ziek wordt, kunnen we hem of haar testen om zo vast te 

stellen of er sprake is van Corona. De afgelopen periode zijn enkele cliënten getest op het 

virus. Gedurende de periode dat we wachten op de testuitslag (gemiddeld 48 uur) wordt de 

cliënt geïsoleerd verzorgd op de eigen kamer. Dan wordt er door de medewerkers bij die 

cliënt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes/schorten/ 

handschoenen, etc. Als de uitslag negatief is wordt de kamerisolatie van de betreffende 

cliënt opgeheven. 

Bij slechts drie cliënten bleek de uitslag positief. Ze zijn gelukkig allemaal weer aan de 

beterende hand. De medewerkers die deze cliënten begeleiden en verzorgen doen het echt 

fantastisch. Wij zijn ontzettend trots op het werk wat zij leveren en op hun 

doorzettingsvermogen en toewijding! 

Testmogelijkheid voor medewerkers 

Medewerkers in de gehandicaptenzorg hebben sinds 7 april zelf de mogelijkheid om getest te 

worden. Zo weten zij of er sprake is van een ‘ gewoon’ verkoudheids- of griepvirus of van 

Corona. Dit is er uiteraard op gericht om te voorkomen dat cliënten besmet worden met het 

coronavirus in het contact met medewerkers.  

Medewerkers die lichte klachten hebben, waarbij (nog) niet duidelijk is of er sprake is van 

een gewone verkoudheid of corona, krijgen mondkapjes. Daarmee minimaliseren we het 

risico op overdracht van medewerkers naar cliënten. 

Let wel: zowel voor cliënten als medewerkers geldt dat testen op corona geen zin heeft als 

er geen klachten zijn.  

 


