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Documenteigenaar: Directie 

Datum: 15 juli 2020 
Verwanten  

 
Regeling logeren/bezoek buiten Prinsenstichting geldig vanaf 15 juli 
Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de Cliëntenraad  

 

Op 25 juni heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd: “Er mag meer maar alles op 
anderhalve meter”. Die versoepelingen hebben ook impact op het logeren en bezoek buiten 

Prinsenstichting. Vandaar dat de regeling ‘Logeren/bezoek buiten Prinsenstichting’ is aangepast.  

Belangrijkste wijzigingen 
De nieuwe regeling logeren/bezoek buiten Prinsenstichting biedt nog meer verruiming. Er ligt namelijk 

geen beperking meer op het aantal personen die de cliënt bezoekt voor een cliënt met risico op 
ernstig beloop van Covid-19. Voor cliënten waarbij geen anderhalve meter gewaarborgd kan worden, 

blijft het wel noodzakelijk om het aantal personen die de cliënt bezoekt te beperken. Hier wordt echter 
geen maximum aantal personen aan gesteld.  

 

Uitbreiding op bezoekregeling 

Deze regeling is een uitbreiding van de bezoekregeling ‘Ja, met regels’ welke per 15 juli is 

geactualiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde afwegingskader en belangrijke 

uitgangspunten.  

Samen 

We zijn ons ervan bewust hoe sterk de Coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven. Deze tijd is een 
uitdaging voor ons allen. We houden dit alleen vol als we het samen doen en oog houden voor elkaar.  

 
We streven naar een balans tussen medisch en sociaal-emotioneel welzijn van onze cliënten. Dat wil 

zeggen dat het vermijden van risico’s op medische gronden niet altijd het zwaarst weegt. Dit vraagt 
om zorgvuldig overleg in de driehoek cliënt – verwant – persoonlijk begeleider. Zo nodig kunnen de 

gedragsdeskundige of arts hierbij ondersteunen. 
 

Voorwaarden voor bezoek en logeren buiten Prinsenstichting 

Het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM zijn leidend en kaderstellend.  
o Houd 1,5 meter afstand, dit geldt voor: 

 Volwassenen onderling 

 12 -18 jarigen naar volwassenen 
1,5 meter afstand geldt niet voor: 

 Kinderen onderling 
 Kinderen tot 12 naar volwassenen 

 12 – 18 jarigen onderling 

 Mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben en hun begeleiders. 
o Pas hygiëne maatregelen toe (handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en papieren 

zakdoekjes gebruiken) 
o Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

o Vermijd drukte 
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Belangrijke uitgangspunten voor bezoek en logeren buiten 

Prinsenstichting 

- Met iedere cliënt die dat wenst is een afspraak gemaakt over logeren/bezoek buiten de instelling. 

De afwegingen en afspraken worden gemaakt in de driehoek cliënt – verwant – persoonlijk 
begeleider.  

a. Bezoekcategorie 1: De beste manier om besmetting te voorkomen is het houden van 

afstand. Voor cliënten waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, is het medisch 
gezien noodzakelijk dat de kring van bezoekers beperkt is. Bij voorkeur gaat de cliënt 

alleen bij de mensen die altijd een rol van betekenis hebben in het leven van de cliënt op 
bezoek of logeren. Er wordt een risicoafweging gemaakt waarbij het gaat om ervaren 

kwaliteit van leven en de risico’s van besmetting bij verschillende contacten.  

b. Bezoekcategorie 2: Cliënten die zich aan de algemene randvoorwaarden kunnen houden, 
waaronder de 1,5 meter afstand, kunnen op bezoek gaan of logeren bij wisselende 

personen.  

- 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 quarantaine 

maatregelen.  

- 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.  

- 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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Bijlage 1:  Vragenlijst gezondheid logeren/bezoek buiten 

Prinsenstichting 
 

 Voor het logeren of op bezoek komen, wordt deze vragenlijst met u doorgenomen! 
Om te bepalen of het logeren/bezoek daadwerkelijk kan plaatsvinden, worden onderstaande 

vragen maximaal 2 uur voor het afgesproken tijdstip van het bezoek of logeren met u 

doorgenomen.  
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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 

 
Bij twijfel tot welke groep een cliënt hoort kan de huisarts geraadpleegd worden. 
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Bijlage 3:  Afwegingskader bezoekcategorie  
 
Let op:  

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden. Bezoek in categorie 2 is 
mogelijk. 

 

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

2.  
 

 
 
 

 

 


