
Aan alle 1e contactpersonen 

van cliënten bij Prinsenstichting 

 

Onderwerp: Maatregelen coronavirus 

Purmerend, 1 oktober 2020 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

Maandagavond 28 september heeft de overheid aangekondigd om naast de regionale 

maatregelen ook landelijke maatregelen te nemen. Dat is nodig om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. In deze brief leest u wat de maatregelen betekenen voor cliënten 

en verwanten van Prinsenstichting. Deze maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 

18.00 uur en zijn in elk geval voor 3 weken van kracht.  

 

Bezoekregeling 

De aanscherping van de corona-maatregelen heeft geen gevolgen voor bezoek bij en vanuit 

Prinsenstichting. De bezoekregeling “Ja, met regels” van 15 juli 2020 blijft vooralsnog van 

kracht. Daarbij houden we rekening met de door de overheid gehanteerde regel dat bezoek 

in de eigen woning, tuin of balkon is beperkt tot 3 gasten.  

Mondkapje verplicht 

Om cliënten te beschermen, gaan onze medewerkers mondkapjes dragen in bepaalde 

situaties. Dat vragen wij ook aan u als u langer dan 15 minuten binnen de 1,5 meter contact 

met uw verwant heeft. Gezien de snelle groei van het coronavirus, vinden wij het nodig dit 

per direct in te voeren. We verzoeken u om zelf voor een mondkapje te zorgen. Doet 

bovenstaande situatie zich voor, dan kunnen we u geen toegang geven zonder mondkapje. 

We hopen op uw begrip voor deze maatregel. Mocht het gebruik van een mondkapje niet 

mogelijk zijn in het contact met uw verwant, dan kunt u dit met persoonlijk begeleider 

bespreken.  

 

Dagbesteding 2.0 

De verlenging van de maatregelen, betekent voor Prinsenstichting dat we doorgaan met 

Dagbesteding 2.0. Uitgangspunt is nog steeds dat we dagbesteding bieden voor iedereen. 

Maar we kijken hierbij goed naar het verstandig mengen van cliënten, houden we de 1,5 

meter afstand zo goed mogelijk aan, voeren we steeds weer de passende 

hygiënemaatregelen uit en houden we ons aan het maximaal toegestane aantal personen in 

een ruimte. 

 

Overige regelingen 

Het blijft daarnaast belangrijk om onze regelingen voor bezoek, logeren, vakantie, 

dagbesteding, school en sporten te volgen. Deze kunt u vinden op de coronapagina op onze 

website. Deze regelingen blijven van kracht totdat het nodig is om deze aan te passen als de 

situatie daarom vraagt. 

 

 

 



Covid-positief 

Ondanks alle maatregelen zien we ook bij Prinsenstichting het aantal besmettingen helaas 

toenemen. Gelukkig kunnen we via onze interne teststraat cliënten en medewerkers snel 

testen. Als uit de test blijkt dat iemand covid-positief is, starten we direct een (werk 

gerelateerd) bron en contactonderzoek. Daarbij kijken we of er aanvullende acties 

noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld groepsquarantaine, het testen van cliënten en/of 

collega’s, het informeren van verwanten en van collega’s die in de 2e ring (bijvoorbeeld 

dagbesteding) werkzaam zijn e.d. Uitgangspunt hierbij is dat de privacy van de besmette 

persoon altijd gewaarborgd blijft.  

 

Contact 

Nogmaals dank voor dat u met ons meebeweegt en ons laat weten dat u de zorg die onze 

medewerkers verlenen waardeert. Wij zijn u hier ongelooflijk dankbaar voor en trots op! Ik 

dank u hartelijk voor uw begrip en hoop dat iedereen zo goed mogelijk door deze bijzondere 

tijd heen komt. Op onze website www.prinsenstichting.nl/coronavirus delen wij regelmatig 

informatie over dit onderwerp.  

 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de persoonlijk begeleider van uw verwant 

of met de regiomanager. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

