
Aan alle 1e contactpersonen  

van cliënten >20 jaar die dagbesteding volgen bij Prinsenstichting 

 

Onderwerp: Dagbesteding Prinsenstichting n.a.v. maatregelen Coronavirus 

Purmerend, 4 mei 2020 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

Op 21 april kondigde de overheid aan een groot deel van de landelijke corona-maatregelen 

te verlengen tot 20 mei 2020. Wat betekent dit voor de dagbestedingsmogelijkheden bij 

Prinsenstichting voor uw kind/verwant? Hierover leest u in deze brief. 

 

Geen dagbesteding  
Voor cliënten die thuis of in een andere zorginstelling wonen, blijft de dagbesteding tot 
nader bericht gesloten. We volgen hiermee het dringende advies van de overheid. Ik had u 
graag iets anders verteld, maar dit is op dit moment de beste manier om besmettingen te 
voorkomen. Dat doel houden we voor ogen. ‘Voorzichtigheid is beter dan spijt’, zoals ook 
premier Rutte liet weten. Wanneer we de deuren weer kunnen openen, kan ik op dit 
moment nog niet zeggen. We volgen de landelijke richtlijnen en houden u uiteraard op de 
hoogte. 
 
Dagbesteding thuis: doe-tips 
We kunnen ons goed voorstellen dat het lastig kan zijn om een prettige invulling aan de dag 
te geven. Inspiratie voor (bewegings)activiteiten kan dan helpend zijn.  
Hier vindt u tips op een rij. 
 
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. 

 

Maatwerk   
Bedankt dat u met ons meebeweegt. Ik besef heel goed dat de situatie voor uw kind/ 
verwant en voor u ontzettend ingrijpend is. Overleg met de persoonlijk begeleider wanneer 
het voor u moeilijk vol te houden is. Samen met u kijken we dan naar wat er wel mogelijk is. 
Juist door afstand te bewaren, draagt iedereen een steentje bij om voor elkaar te zorgen en 
gezond te blijven. Zo komen we zo goed mogelijk door deze bijzondere tijd heen.  
 

Contact 

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 

persoonlijk begeleider van uw kind/verwant. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/coronavirus/corona-activiteiten-voor-binnen
http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

