
Aan alle 1e contactpersonen cliënten Prinsenstichting 

 

Onderwerp: Bezoekregeling naar “Ja, met regels”  

Purmerend, 28 mei 2020 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

In de persconferentie op 19 mei is de versoepeling van de bezoekregeling in de 

gehandicaptenzorg aangekondigd. Afgelopen week is er hard gewerkt om ervoor te 

zorgen dat voor iedere bewoner van Prinsenstichting een vorm van bezoek mogelijk 

is per 15 juni. In deze brief leest u hier meer over.  

 

“Ja, met regels” 

Wat hebben we ernaar uitgekeken om elkaar weer ‘in het echt’ te zien. We zijn dan 

ook blij dat er meer ruimte komt voor bezoek. Uiteraard met voorzichtigheid. Om dit 

zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal voorwaarden, oftewel regels, 

van toepassing om het bezoek te laten plaatsvinden. We noemen deze verruimde 

bezoekregeling daarom “Ja, met regels”.  

 

Al klinkt het woord regels niet zo gastvrij, de regels en voorzichtigheid zijn in deze 

fase echt nog nodig. Bij Prinsenstichting (en in de samenleving) hebben we tenslotte 

te maken met kwetsbaarheid. Dit vraagt om verstandig handelen. De bezoekregeling 

hebben we in samenwerking met de cliëntenraad opgesteld.  

 

Bezoekregeling: stap voor stap  

In de driehoek (verwant/cliënt/begeleider) overleggen we om de bezoekregeling voor 

u en uw kind/verwant uiterlijk 15 juni vast te stellen. Wat zijn de wensen? Wat zijn 

de mogelijkheden? Wij nemen hierover telefonisch of per e-mail contact met u op om 

dit met u te overleggen en afspraken te maken. Zodra deze afspraken zijn gemaakt 

en vastgelegd, is de vernieuwde bezoekregeling voor u van kracht. 

 

Contact 

Wist u dat u op www.prinsenstichting.nl/coronavirus kunt nalezen hoe wij bij 

Prinsenstichting omgaan met de coronamaatregelen? Heeft u vragen voor de 

Cliëntenraad? U kunt hen mailen: clientenraad@prinsenstichting.nl 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op 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

