
 
 

13 juni 2020  1 
 

Documenteigenaar: Interventieteam Covid-19 

Datum: 13 juni 2020    

 
Voor verwanten 
Regeling logeren/bezoek buiten Prinsenstichting 
Opgesteld in samenwerking met de Cliëntenraad  

Geldig vanaf 13 juni 2020 

Sinds maart 2020 heeft Nederland te maken met de uitbraak van het Coronavirus. Hierop heeft de 
regering maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen 

raken ons allemaal en hebben veel impact en vooral binnen de gehandicaptenzorg.  
 

Nu de regering versoepeling van de maatregelen mogelijk maakt, betekent dat we ook bij 

Prinsenstichting daar waar mogelijk de maatregelen zullen versoepelen. Binnen de driehoek, cliënt-
vertegenwoordiger-professional, zullen we maatwerkafspraken maken.  

Verruiming 
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.  

 

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. Naast het op bezoek 

komen bij de cliënt is het voor veel cliënten en hun netwerk belangrijk dat de cliënt ook weer thuis 

kan komen voor bezoek of logeren. Deze richtlijn is een uitbreiding/vervolgstap op de bezoekregeling 

‘Ja, met regels’ en maakt logeren en bezoek buiten Prinsenstichting weer mogelijk.  

Wanneer we ons richten op wat wel kan, dienen ook de effecten van de versoepeling gevolgd te 
worden. Indien de versoepeling tot een stijging van het aantal besmettingen leidt, zullen de 

maatregelen mogelijk weer aangescherpt worden. 

Passende logeer/bezoek afspraken 
Prinsenstichting kent een grote diversiteit aan cliënten en daarmee ook aan risico’s die zij lopen bij de 

versoepeling van de maatregelen. Het is belangrijk om deze verschillen te erkennen en hiermee 
rekening te houden. Daarom maken we bij Prinsenstichting maatwerk afspraken. Dat doen wij binnen 

de driehoek, cliënt-vertegenwoordiger-persoonlijke begeleider (en wanneer nodig met de 
gedragsdeskundige).  

 

Cruciaal voor een goed verloop is dat alle stappen van deze richtlijn gevolgd worden. Daarmee komen 
wij tot passende en veilige bezoek/logeer afspraken voor iedere cliënt.  

Voorwaarden 
Het afwegingskader is gebaseerd op de volgende onderdelen:  

 De Handreiking ‘bezoek gehandicaptenzorg’ van de VGN is leidend en kader stellend. 

 De algemene RIVM-richtlijnen worden aangehouden 

o hygiënemaatregelen 

o 1,5 meter afstand zo veel als mogelijk  
o geen bezoek bij gezondheidsklachten van cliënt of diens netwerk 

o vermijden van drukte. 

 Medische toetsing;  
o Is er sprake van Corona of een vermoeden daarvan?  

o Is er sprake van verhoogd risico op ernstig beloop van Covid-19? 

 De bezoekregeling ‘Ja met regels’ van 28 mei ligt ten grondslag aan deze regeling. 
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 Zijn cliënt en/of verwanten in staat anderhalve meter afstand te houden tot elkaar. 

 Is bezoek/logeren thuis mogelijk volgens de richtlijnen van de handreiking. 

 Wat zijn de wensen van de cliënt en/of verwant. 

 Een afweging tussen individueel of collectief belang.  

 Een psychosociale en sociale/emotionele afweging. 

Belangrijke uitgangspunten voor deze regeling 

- Per 1 juli is met iedere cliënt die dat wenst een afspraak gemaakt over logeren/bezoek buiten de 

instelling. 

- Individuele afspraken zijn in driehoek gemaakt en vastgelegd in het cliëntplan. We streven naar 
een balans tussen medische en sociaal-emotioneel welzijn van mensen met een beperking.  

- Voor kwetsbare cliënten waar de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden wordt 
uitgegaan van maximaal 2 vaste contactpersonen (Bezoekcategorie 1). 

- Uit logeren gaan vindt bij voorkeur plaats bij de mensen die ook op bezoek komen. Op die manier 

wordt het aantal verschillende contacten beperkt. Stap voor stap vindt overleg plaats met cliënt 

en betrokkenen over wat er nog meer kan. 

- Wanneer een cliënt bij verwanten logeert, is terugkeer naar de instelling alleen mogelijk wanneer 

er bij de cliënt en verwanten geen verschijnselen zijn die passen bij COVID-19. Bij verschijnselen 

wordt er eerst getest en moet de uitslag bekend zijn, voordat terugkeer mogelijk is. 

- Als op een woning een (verdenking van) COVID-19 is bij een cliënt of medewerker, dan geldt een 

bezoek/logeerverbod voor alle cliënten van die woning, totdat de cliënt of medewerker is getest 

en de uitslag negatief is. Bij een positieve uitslag zal overgegaan worden op de 

quarantainemaatregelen.  

- Indien cliënten of hun verwanten klachten (zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk 

ademen of koorts) hebben, dan kan het bezoek of logeren op dat moment niet doorgaan. Dan 

wordt er eerst getest en moet de uitslag bekend zijn, voordat terugkeer mogelijk is. Na een 

negatieve testuitslag kan men logeren of op bezoek gaan. Na een positieve uitslag vindt geen 

bezoek/logeren plaats tot het einde van de quarantaineperiode voor het hele huishouden. 

- De diversiteit van de behoeften, huisvesting en groepssamenstellingen zorgt voor een variatie aan 

afspraken voor cliënten bij het ontvangen van bezoek, het op bezoek gaan en logeren.  

- Tijdens het logeren wordt het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) 

beperkt. 

- Prinsenstichting kan de afweging maken om het logeren of op bezoek gaan niet af te spreken 

doordat dit in verband met de risico’s op coronabesmetting in de thuissituatie niet verantwoord is. 

- Bij terugkeer van logeren/bezoek worden de handen gewassen. 

- Bij voorkeur worden cliënten met eigen vervoer gehaald en teruggebracht.  

- Er worden afspraken gemaakt over het halen en brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

cliënt, de gehele woongroep en de momenten wanneer ook andere cliënten terugkomen.   
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Stappenplan 
 

Stap 1: Wat is de behoefte? 

De persoonlijk begeleider bespreekt met de cliënt en/of verwant de behoefte om thuis op bezoek te 

gaan of te logeren.  

 

Stap 2: Afspraken maken en opschrijven in cliëntplan 

Er worden afspraken gemaakt en de persoonlijk begeleider schrijft deze op in het cliëntplan. Het gaat 

om afspraken over wanneer maar ook over vervoer. Het verzoek is om zo min mogelijk gebruik te 

maken van het openbaar vervoer.  

 

Stap 3: Gezondheidscheck voor de afspraak 

De begeleiders controleren bij de cliënt of hij/zij klachten en/of koorts heeft. Zij nemen ook contact op 

met de contactpersoon bij wie de cliënt op bezoek gaat of gaat logeren om dit te vragen. Dit doen zij 

aan de hand van de vragenlijst gezondheid logeren/bezoek buiten Prinsenstichting. Zie bijlage 1 op 

pagina 4. 

 

Stap 4: Gezondheidscheck voorafgaand aan terugkomen (alleen bij logeren)  

De begeleider neemt voordat de cliënt terugkomt contact op met de cliënt en/of contactpersoon en 

vraagt of zij of leden van het huishouden klachten en/of koorts hebben. Dit doen zij aan de hand van 

de vragenlijst gezondheid logeren/bezoek buiten Prinsenstichting. Zie bijlage 1 op pagina 4.  

 

Stap 5: Evaluatie van het logeren/bezoek 

De persoonlijk evalueert met de cliënt en/of vertegenwoordiger hoe het logeren/bezoek is verlopen en 

of er aanpassing van de afspraken nodig is voor een volgende keer.  
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Bijlage 1:  Vragenlijst gezondheid logeren/bezoek buiten 

Prinsenstichting 
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Bijlage 2:   Risicogroep Cliënten Prinsenstichting met risico op ernstig  

beloop op Covid-19 
 

Risicogroepen zijn: 

- Cliënten ≥ 50 jaar.  

 
En cliënten >18 jaar met: 

- morbide obesitas (BMI >40) 
- diabetes mellitus 

- ernstige hart- en longaandoeningen 

- verminderde afweer (door aangeboren afweerstoornissen, medicatie tegen auto-
immuunziekten, na orgaan of stamceltransplantatie, door chemotherapie en of bestraling, 

door hematologische aandoeningen (beenmergproblemen), door Hiv-infectie) 
- ernstig leverlijden  

- ernstige nierziekten en/of –falen 
- Mensen met ernstige meervoudige handicap 
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Bijlage 3:  Afwegingskader bezoek en bezoekcategorie 
 

Afwegingskader 
Let op:  
Voor kinderen tot en met 12 jaar: conform het protocol voor het onderwijs geldt de ‘anderhalve meter‘ 

regel voor hen niet. Bezoek in categorie 2 is dus mogelijk. 
 

 Voor informatie over de risicogroep ‘verhoogd risico op ernstig beloop van Covid-19 – zie bijlage 1 

 Voor informatie over bezoek categorieën – zie bijlage 2 

 

 
 

 

Bezoekcategorieën 
Categorie 1: Maximaal 2 vaste bezoekers zonder 1,5 meter afstand 
- Cliënt en/of bezoeker zijn niet in staat om tijdens bezoek een afstand van anderhalve meter te 

bewaren 

En/of 
- Cliënt behoort tot de risicogroep met ernstig beloop op Covid-19 

 

Categorie 2: Wisselend bezoek met 1,5 meter afstand   
- Cliënt en verwant zijn in staat om een afstand van anderhalve meter te bewaren en de cliënt 

hoort niet tot de risicogroep met ernstig beloop op Covid-19 

 


