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Voor verwanten  - Regeling logeren bij Prinsenstichting 
Geldig vanaf 9 september 2020 

Opgesteld in samenwerking met de cliëntenraad 

 

Sinds juni 2020 is het voor cliënten weer mogelijk om te logeren bij Prinsenstichting. In juli 2020 is de 
handreiking bezoek en logeren van de VGN aangepast naar aanleiding van de versoepelingen vanuit 

de overheid. Op basis hiervan is de regeling logeren bij Prinsenstichting aangepast.   
Deze regeling gaat over logeren op een woongroep.   

Belangrijkste wijzigingen 
Prinsenstichting hanteert het uitgangspunt om vermenging zoveel als mogelijk te vermijden. Echter is 
het ook belangrijk om zo veilig mogelijk het ‘normale’ dagelijks leven weer op te pakken. De afgelopen 

maanden hebben we dit stap voor stap gedaan. Dit betekent dat het vanaf nu ook weer mogelijk is 
dat cliënten die elders zorg/ondersteuning in een groep ontvangen weer kunnen komen logeren bij 

Prinsenstichting.  

 
Logeren kan in alle gevallen weer plaatsvinden wanneer de cliënten en diens verwanten klachtenvrij 

zijn en er voldaan kan worden aan de voorwaarden met betrekking tot afstand houden en hygiëne.  

Belangrijke voorwaarden voor logeren 
• Er is logeeropvang voor iedere cliënt die hier gebruik van maakte. Zo nodig in alternatieve vorm 

en zo nodig met beperking in het aantal uren/dagdelen. 

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

organisatie.  

• Afspraken over logeren (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 1) wordt in ieder 

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

geconsulteerd. 

• Op de woongroep waar gelogeerd wordt is 1,5 meter afstand houden mogelijk. 

• In gemeenschappelijke ruimtes wordt 1,5 meter afstand tussen cliënten gehanteerd en cliënten 

worden hierin begeleidt. 

• Sanitair wordt gereinigd na gebruik. 

• Indien aan de voorwaarden kan worden voldaan is er geen maximum aan het aantal 

logeercliënten tegelijkertijd.  

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

• Vermenging door personeel wordt zoveel mogelijk vermeden.  

• Cliënten worden bij voorkeur door hun verwanten gebracht.  

• Verwanten betreden de gemeenschappelijke ruimtes niet bij het halen en brengen.  

• Vervoersbedrijven werken volgens het landelijk vervoerprotocol. 

• Voorafgaand aan logeren vindt een individuele gezondheidscheck plaats. 

o Indien sprake is van ziekte verschijnselen bij de cliënt, het gezin of de huisgenoten kan de 

cliënt niet komen (zie vragenlijst bijlage 2). Dan moet er een coronatest gedaan worden 

via de GGD, tel. 0800-1202 of ga naar www.coronatest.nl. Pas na een negatieve test en 

24 uur klachtenvrij kan de cliënt komen, dit is altijd in overleg. 

• Indien de cliënt klachten ontwikkelt gedurende het logeren, moet de cliënt direct terug naar huis 

en moet er een coronatest gedaan worden via de GGD.   
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• Als op de woongroep een (verdenking van) COVID-19 is bij een cliënt of medewerker kan de 

logeercliënt niet komen totdat de uitslagen van de coronatesten bekend zijn of 

quarantaineperiode van de woongroep voorbij is.  

• De cliënt en wettelijk vertegenwoordiger nemen zelf de beslissing, of zij vermenging met andere 

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

• De algemene landelijke maatregelen blijven gelden voor alle betrokkenen.  

 
Bij logeren op een woongroep is vermenging haast niet te voorkomen. Daarom wordt voor deze vorm 

van logeren alleen gekozen als er geen andere alternatieven zijn voor de cliënt en de risico’s voor de 

woongroep aanvaardbaar zijn. 
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Bijlage 1: 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 2:  Vragenlijst gezondheid logeren bij Prinsenstichting 
 
 

 


