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van cliënten bij Prinsenstichting 

 

Onderwerp: aangepaste bezoekregeling “Nee, tenzij” 

Purmerend, 7 mei 2020 

 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

Sinds 16 maart gelden strenge regels voor bezoek in instellingen voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft 18 maart 

een handreiking gepubliceerd, gebaseerd op het principe van “Nee, tenzij”, waarbij dat 

“tenzij” streng werd toegepast. Ook Prinsenstichting heeft dat beleid gevolgd. 

De VGN heeft om verschillende redenen een nieuwe handreiking uitgebracht. In deze brief 

leest u wat dit betekent voor de bezoekregeling van Prinsenstichting. 

  

Waarom “Nee, tenzij” 

Het doel van de bezoekregeling “Nee, tenzij” is het beschermen van mensen in 

zorginstellingen. Inmiddels is bekend dat we helaas nog lang met coronamaatregelen te 

maken zullen hebben. Tegelijkertijd is het voor cliënten en hun verwanten vaak moeilijk en 

pijnlijk om alleen contact op afstand te hebben.  

 

Om die redenen heeft de VGN een nieuwe handreiking uitgebracht. In deze handreiking is 

het “tenzij” uit “Nee, tenzij” opnieuw beschreven met een aantal uitgangspunten en 

mogelijkheden. We hebben deze handreiking vervolgens vertaald voor cliënten die bij 

Prinsenstichting wonen. We zijn helaas tot de conclusie gekomen dat voor een beperkt 

aantal cliënten meer bezoekmogelijkheden komen omdat de “tenzij” voor hen gaat gelden.  

 

In bijgaande ‘regeling bezoek’ kunt u lezen wat “Nee, tenzij” betekent voor cliënten die bij 

Prinsenstichting wonen.  

 

Wat betekent dat voor u en voor uw verwant? 

De risico’s per cliënt verschillen, wat die cliënt kan of begrijpt ook, en daarnaast maakt ook 

uit in welke omgeving de cliënt woont. Daarom is het van belang om per cliënt en locatie te 

bepalen welke categorie van contact mogelijk is. Dat zal gebeuren op basis van het 

stroomschema uit de ‘regeling bezoek’. Dit stroomschema vindt u op blz. 3 van de regeling. 

U wordt zo spoedig mogelijk benaderd door de persoonlijk begeleider van uw verwant. Deze 

zal samen met u het stroomschema doorlopen en vaststellen welke categorie geldt. 

Vervolgens wordt met u overlegd hoe dat vorm gegeven kan worden. Zo nodig kan een 

gedragsdeskundige meedenken.  

 

Daarbij moeten we zorgvuldig handelen. Niet alleen om te zorgen dat we het met elkaar 

kunnen blijven volhouden, maar ook om een grote besmettingsgolf te voorkomen. We zullen 

zowel het belang van de cliënt (als individu) als van de cliënten per woning (als groep) goed 

moeten afwegen. Omdat in bijna alle woningen 1 of meerdere cliënten verblijven met een 

extra kwetsbare gezondheid, hebben we als uitgangspunt dat bezoek op de woning zelf niet 



mogelijk is. We zullen extra bezoekfaciliteiten buiten woningen beschikbaar stellen zoals een 

bezoekunit of picknicktafels. Woningen kunnen hun wensen aan ons kenbaar maken.  

 

Bijsturen als nodig 

De landelijke maatregelen worden deels versoepeld. Maar als daardoor een besmettingsgolf 

ontstaat, zal het kabinet de maatregelen weer aanscherpen. Deze aanpak volgen wij ook. Als 

de situatie erom vraagt, sturen we bij en scherpen we de bezoekregeling “Nee, tenzij” aan.  

 

Alternatieven voor bezoek 

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

blijft. Als geen bezoek mogelijk is, kunt u in overleg met de persoonlijk begeleider kijken 

welke manieren beschikbaar 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 volledig vervangend is 

aan een persoonlijk bezoek en ook niet voor iedereen een oplossing zal zijn. 

 

Contact 

Namens de teams dank ik u voor de waardering die u uit over de zorg aan uw verwanten. 

Ook dank ik u hartelijk voor uw begrip en hoop dat iedereen de maatregelen blijft volhouden 

zolang het nodig is. En ook zelf zo goed mogelijk door deze tijd heen komt. Informatie over 

hoe wij de coronamaatregelen vertalen voor Prinsenstichting kunt u ook vinden op onze 

website www.prinsenstichting.nl/coronavirus . Hier delen wij ook 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 

 

 

Bijlage: Regeling bezoek 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

