
Aan alle 1e contactpersonen 

van thuiswonende cliënten van 12 -20 jaar 

 

Onderwerp: Verlenging maatregelen coronavirus 

Purmerend, 30 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. In de brief van  

24 april hebben we u laten weten wat de maatregelen betekenen voor alle cliënten en 

verwanten van Prinsenstichting.  

 

We begrijpen dat ouders/verwanten van kind(eren) tussen de 12 en 20 jaar, die thuis wonen 

en dagbesteding bij ons volgen vragen hebben over welke maatregelen nu wel of niet gelden 

voor hen. Dat kunnen we ons goed voorstellen. In deze brief vertellen we meer over de 

betekenis van de corona-maatregelen voor u en uw kind(eren): 

 

Verlengde maatregelen 

Onderstaande maatregelen van Prinsenstichting volgen uit de landelijke maatregelen. Het 

doel is om zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. We volgen hiermee het dringende 

advies van de overheid.  

 

Geen dagbesteding  
Voor cliënten die thuis of in een andere zorginstelling wonen, sluiten we tot nader bericht de 

dagbesteding.  

 

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 en thuisondersteuning 

Ambulante medewerkers gaan na 11 mei, met in achtneming van de geldende richtlijnen, 

weer op bezoek bij thuiswonende cliënten en gezinnen. Maar alleen in die situaties waar  

een andere oplossing zoals telefonisch contact of beeldbellen niet past of niet voldoende is. 

Zo blijven we op maat kijken wat er mogelijk en echt nodig is.  

 

Zodiak 

Noodzakelijke behandelingen van Zodiak blijven zoveel mogelijk doorgaan. Dit doen we met 

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

11 mei gaan we in stapjes ook weer de reguliere behandeling door (para)medici en 

gedragsdeskundigen starten. Daarvoor moeten de locaties aangepast worden zodat we ons 

aan de anderhalve meter regel kunnen houden.  



Gewijzigde maatregelen per 11 mei 

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs plus de dag- en gastouderopvang mogen vanaf 11 

mei (gedeeltelijk) hun deuren openen. Deze wijziging is voor kinderen van 0-12 jaar. 

We hopen dat in vervolg op deze wijziging, ook voor kinderen van 12-20 jaar maatregelen 

wijzigen. We moeten hiervoor helaas wachten op de richtlijnen voor het voortgezet speciaal 

onderwijs (VSO voor kinderen van 12-20 jaar) veranderen. Wanneer dit gebeurt, bepaalt het 

kabinet. Zodra dit bekend wordt, kunnen wij uitwerken wat de versoepeling voor kinderen 

van 12-20 jaar zal betekenen.  

 

Maatwerk   

Totdat maatregelen gelden, is maatwerk mogelijk. Daarbij kijken we gericht 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.  

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

is. In overleg met de betrokken medewerker kunt u kijken welke mogelijkheden er zijn.  

 

Contact 

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 algemene informatie over dit onderwerp.  

 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de betrokken medewerker van uw kind of 

met de regiomanager. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

