
Aan alle 1e contactpersonen cliënten Prinsenstichting 

 

Onderwerp: Regeling ‘Logeren/bezoek buiten Prinsenstichting’ 

Purmerend, 13 juni 2020 

 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

Met de versoepelingen van de corona-maatregelen vanuit de overheid is voor de 

cliënten van Prinsenstichting stapsgewijs ook meer mogelijk. Vanaf 13 juni neemt de 

persoonlijk begeleider contact met u op om het thuiskomen voor bezoek of logeren 

weer mogelijk te maken. We zijn blij dat dit weer mogelijk wordt. Hoe dit in zijn werk 

gaat, leest u verder in deze brief. 

 

Uitbreiding bezoekregeling ‘Ja, met regels’  

Eind mei is de bezoekregeling ‘Ja, met regels’ ingegaan bij Prinsenstichting. Met deze 

nieuwe bezoekregeling is het voor iedere cliënt mogelijk om bezoek te ontvangen bij 

Prinsenstichting. De richtlijn ‘Logeren/bezoek buiten Prinsenstichting’  is een 

uitbreiding/vervolgstap op de bezoekregeling en maakt logeren en bezoek buiten 

Prinsenstichting voor cliënten weer mogelijk. Wij maken hierbij gebruik van hetzelfde 

afwegingskader en dezelfde belangrijke uitgangspunten (zie de bijlage).  

 

Regeling met stappenplan 

In de bijlage vindt u de regeling met het stappenplan om cliënten van 

Prinsenstichting veilig thuis te laten komen voor bezoek of logeren. Volgens de 

routekaart van de regering is per 1 juli met elke cliënt die dat wenst een afspraak 

gemaakt over bezoek/logeren buiten de instelling. Belangrijk voor een goed verloop 

is dat alle stappen van deze richtlijn gevolgd worden. Daarmee komen wij tot 

passende en veilige bezoek-/logeerafspraken voor iedere cliënt.  

 

In het stappenplan wordt verwezen naar de vragenlijst ‘Gezondheid logeren/bezoek 

buiten Prinsenstichting’. Deze vindt u in de bijlage op pagina 4. 

Deze regeling betreft cliënten die bij Prinsenstichting wonen. Voor cliënten die nog 

thuis wonen en bij Prinsenstichting willen logeren, wordt volgende week een regeling 

bekend gemaakt. 

 

Respect en samenspraak 

Terwijl we ons richten op wat wél kan, blijven we ook nauwlettend de effecten van 

de versoepeling volgen. Als de versoepeling leidt tot een stijging van het aantal 

besmettingen, scherpen we de maatregelen mogelijk weer aan. Hoe moeilijk deze 

periode ook is, met respect voor elkaar en in samenspraak met u zullen we tot 

maatwerkafspraken komen. 

 



Contact 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan gerust contact op met de 

persoonlijk begeleider van uw verwant of met de regiomanager. 

 

Op www.prinsenstichting.nl/coronavirus kunt u nalezen hoe wij bij Prinsenstichting 

omgaan met de coronamaatregelen. Heeft u vragen voor de Cliëntenraad? U kunt 

hen mailen: clientenraad@prinsenstichting.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

Directeur 

 

 

 

Bijlage: Regeling Logeren/bezoek buiten Prinsenstichting 
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