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Documenteigenaar: Interventieteam Covid-19 

Datum: 17 juni 2020    

 

Voor verwanten   

Regeling weekendopvang zonder logeren bij Prinsenstichting 
Geldig vanaf 17 juni 2020 

Opgesteld in samenwerking met de cliëntenraad 

 

Terugblik  
Sinds maart 2020 heeft Nederland te maken met de uitbraak van het Coronavirus. In die maand is het 
logeren bij Prinsenstichting voor externe cliënten gestopt. Wij volgden daarmee de landelijke 

richtlijnen. Vanaf 11 mei kon er vanuit de routekaart van de regering opvang geboden worden aan 
kinderen tot 12 jaar. Door de weeks wordt dit sindsdien geboden door de BSO en het ODC. Sinds 13 

juni wordt in het weekend zaterdag en zondag opvang geboden aan kinderen tot 12 jaar.  
 

Verruiming 
Volgens de routekaart van de regering kon vanaf 1 juli ook de opvang van jongeren van 12 tot 18 jaar 
en volwassenen stap voor stap opgestart worden.  

Dit betekent dat Prinsenstichting de opvang van externe cliënten nu verder gaat uitbreiden.  

 

Uitgangspunt  
Prinsenstichting hanteert het uitgangspunt om vermenging zoveel als mogelijk te vermijden. Dit 
betekent dat cliënten die elders dagbesteding ontvangen geen gebruik kunnen maken van de 

weekendopvang bij Prinsenstichting. Met uitzondering van kinderen tot 12 jaar.  

In die situaties waarin vermenging niet vermeden kan worden, door personeelsbezetting, 
opvangbehoefte, begeleidingsvraag van de cliënt en locatiemogelijkheden, dienen de risico’s voor 

groep en individu zorgvuldig afgewogen te worden.  

 

Passende afspraken 
Om de weekendopvang zonder logeren bij Prinsenstichting op een veilige manier te organiseren, 

zullen maatwerkafspraken gemaakt moeten worden. Dat doen wij binnen de driehoek, cliënt-
vertegenwoordiger-professional. Het vraagt flexibiliteit van alle partijen. Daarom nemen wij de tijd om 

goed te inventariseren wat er nodig is om voor iedereen een goed opvangaanbod te regelen. Dit 
opvangaanbod kan afwijken van wat de cliënt gewend was. 

 
Vanaf 17 juni neemt de persoonlijk begeleider contact op met de verwant/wettelijk 

vertegenwoordiger. Na de inventarisatie, wordt uiterlijk vanaf 27 juni opnieuw contact opgenomen om 

afspraken te maken. Uiterlijk 1 juli zijn alle cliënten desgewenst gestart met de weekendopvang 
zonder logeren bij Prinsenstichting. 

Voorwaarden 
Het afwegingskader is gebaseerd op de volgende onderdelen:  

• De handreiking bezoek gehandicaptenzorg voor verantwoord bezoek in coronatijd van 19 mei 

2020 van de VGN e.a. en de handreiking kinderdienstencentra, opvang en logeren van 29 mei 

2020 van de VGN e.a. zijn leidend en kader stellend. 

• De routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid van 19 mei 2020 van de overheid is 
richtinggevend.  
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• De algemene RIVM-richtlijnen worden aangehouden 

o Hygiënemaatregelen 

o 1,5 meter afstand zo veel als mogelijk  
o Niet logeren 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? 

Waarom weekendopvang zonder logeren 
De weekendopvang zoals Prinsenstichting voorheen had op Hogerweijde 1/2 is in de huidige tijd met 

Coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Hogerweijde 1/2 is sinds de Corona-uitbraak benoemd tot 

Cohort–unit. Deze ruimte moet vrij zijn op het moment dat een cliënt in quarantaine en/of isolatie 

geplaatst moet worden. Ook is het 1,5 meter afstand houden onvoldoende mogelijk in de locatie, 

hebben de cliënten die gebruik maken van de weekendopvang zeer verschillende gezondheidsrisico’s 

en kunnen de meeste cliënten geen 1,5 meter afstand houden.  

Weekendopvang zonder logeren is wel mogelijk. Vanaf 13 juni was dit mogelijk voor kinderen tot 12 

jaar op de Rudolf Garrelsstraat. Dit wordt nu uitgebreid voor de andere cliënten, ook op de Rudolf 

Garrelsstraat. In dit pand kunnen meerdere lokalen ingericht met het aanhouden van 1,5 meter 

afstand en kunnen kleine groepen begeleid worden.   

Prinsenstichting biedt weekendopvang zonder logeren aan tot 31 december 2020. In de tussentijd 

doet Prinsenstichting haar uiterste best om te zoeken naar een geschikte locatie voor weekendopvang 

met logeren.  

Belangrijke uitgangspunten  
• Er is opvang voor iedere cliënt die hier gebruik van maakte. Zo nodig in alternatieve vorm en zo 

nodig met beperking in het aantal uren/dagdelen. 

• Opvang wordt stap voor stap in gang gezet, passend bij de mogelijkheden van cliënt en 

organisatie. Die mogelijkheden inventariseren wij eerst, voordat wij afspraken maken met cliënt 

en verwant over de start van de (logeer)opvang. 

• Indien de cliënt elders zorg/ondersteuning/dagbesteding ontvangt in een groep is opvang bij 

Prinsenstichting niet mogelijk. Met uitzondering van kinderen tot 12 jaar.  

• Afspraken over de opvang (vorm, frequentie, vervoer, startdatum) worden door de persoonlijk 

begeleider met cliënt en verwant gemaakt, in lijn met deze regeling en na interne afstemming. 

• Voor cliënten met verhoogd risico op ernstig beloop van Covid-19 (zie bijlage 2) wordt in ieder 

geval met wettelijk vertegenwoordiger overlegd over de risico’s. Zo nodig wordt een huisarts 

geconsulteerd. 

• In de ruimte waar de opvang plaats vindt is 1,5 meter afstand houden mogelijk. 

• Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met vaste cliëntgroepen en vaste medewerkers. 

• Vermenging tussen intramurale cliënten en cliënten die komen voor opvang wordt zoveel mogelijk 

vermeden. 

• Vermenging door personeel wordt zoveel mogelijk vermeden.  

• Cliënten worden bij voorkeur door hun verwanten gebracht.  

• Vervoersbedrijven werken volgens het landelijk vervoerprotocol. 

• Voorafgaand aan binnenkomst vindt een individuele gezondheidscheck plaats. 

o Indien sprake is van ziekteverschijnselen bij de cliënt, het gezin of de huisgenoten mag de 

cliënt niet komen (zie vragenlijst bijlage 4). Dan kan er een coronatest gedaan worden bij 

de GGD, tel 0800 -1202. Pas na een negatieve test en 24 uur klachtenvrij kan de cliënt 

komen.  

• Indien de cliënt klachten ontwikkelt gedurende de dag, moet de cliënt terug naar huis.  
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• Cliënt en wettelijk vertegenwoordiger nemen zelf de beslissing, of zij vermenging met andere 

cliënten op de opvang accepteren. Zo niet, dan wordt gekeken naar alternatieven. 

• Indien sprake is van opkomende verschijnselen gedurende de dag bij een medewerker, zal 

gezocht worden naar vervanger. Als dat niet mogelijk is, wordt gevraagd om de cliënt op te halen 

om naar huis te gaan. 

• De algemene landelijke maatregelen blijven gelden voor alle betrokkenen  
 

Stappenplan 
 

Stap 1: Wat is de behoefte? 

De persoonlijk begeleider bespreekt met de cliënt en/of verwant de behoefte om gebruik te maken 

van weekendopvang zonder logeren bij Prinsenstichting. 

 

Stap 2: Afspraken maken en opschrijven in cliëntplan 

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

 

Stap 3: Gezondheidscheck voorafgaand aan de opvang  

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 Weekendopvang zonder logeren bij Prinsenstichting.  

Zie bijlage 3 op pagina 6.  

 

Stap 5: Evaluatie van de opvang 

De persoonlijk begeleider evalueert met de cliënt en/of vertegenwoordiger hoe de opvang is verlopen 

en of het nodig is de afspraken aan te passen voor een volgende keer.  
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Bijlage 1:  Praktische regels Rudolf Garrelsstraat 
 

Groepsindeling 

De weekendopvang zal maximaal 6 cliënten per dag opvangen. Hierbij zullen 2 begeleiders aanwezig 
zijn. De groepen zullen zoveel mogelijk bestaan uit vaste cliënten.  

 

Halen en brengen 

• Als u gebruik maakt van de weekendopvang op de zaterdag en/of zondag brengt u de cliënt met 

eigen vervoer 
• U mag het gebouw van de weekendopvang niet betreden. 

• Voordat u komt, ontvangt u de ‘Vragenlijst gezondheid Weekendopvang zonder logeren bij 

Prinsenstichting’, die u kunt doornemen voordat u uw verwant naar de weekendopvang brengt. 
Hiermee kunt u bepalen of uw verwant kan komen of niet.  

• Uw verwant kunt u brengen bij de hoofdingang van de Rudolf Garrelsstraat. De begeleider zal u 
uitleggen waar deze deur is.  

• U belt als u voor de deur staat. De begeleider komt de cliënt ophalen bij de voordeur. We vragen u 

1,5 meter afstand te bewaren tot de begeleider.  
• Hetzelfde geldt voor het ophalen. We vragen u te bellen als u voor de deur staat, de begeleiding 

brengt de cliënt dan naar u toe.  
• Er worden tijdsloten met u afgesproken wanneer u uw verwant kunt brengen en ophalen. Dit is 

nodig om de toestroom van verwanten te verdelen. 
• Als de cliënt zelf naar de deur kan lopen, dan loopt de cliënt alleen naar de begeleiding toe. Als de 

cliënt hand in hand moet worden overgedragen dan gebruiken begeleiders handschoenen om de 

cliënt over te nemen.  
• Als de cliënt binnen komt, wassen zowel de cliënt als de begeleider de handen. 

 

Algemene hygiëne richtlijnen 

Op de weekendopvang worden de algemene richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM gevolgd: 

• De begeleiders gebruiken antibacteriële zeep, schoonmaaksprays en beschermingsmiddelen om de 
opvang veilig aan te bieden. 

• Er wordt 1,5 meter afstand bewaard tussen begeleiders, er worden geen handen geschud en 
hoesten/niezen wordt in de ellenboog gedaan. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter van elkaar te houden. Het is niet haalbaar om 

dit vorm te geven, wel moeten we de veiligheid zoveel mogelijk waarborgen. 
• Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen moeten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar 

houden.  
• Toiletten worden extra goed schoongehouden.  

• Wanneer materialen zijn gebruikt voor activiteiten of spelmomenten worden deze apart gelegd en 

eerst schoongemaakt voordat deze weer gebruikt worden.  
• Iedere dag worden de tafels en oppervlakken (zoals het speelkeukentje, spiegels) extra gereinigd.   

• Wanneer cliënten materialen in hun mond hebben gehad, zal er reiniging van de materialen 
plaatsvinden. Wanneer dit voorkomt wordt dit materiaal apart gelegd in de keuken en wordt het 

gereinigd voor nieuw gebruik.  

• Cliënten die niet hun handen kunnen wassen, krijgen wateractiviteiten aangeboden 

 

Activiteiten 

Gezien het feit dat we de risico’s zoveel mogelijk willen beperken, zullen de opvangactiviteiten alleen 

op de Rudolf Garrelsstraat plaats vinden.  
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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:  Vragenlijst gezondheid weekendopvang zonder logeren bij 

Prinsenstichting 
 

 

 


