
Aan alle 1e contactpersonen 

van cliënten bij Prinsenstichting 

 

Onderwerp: coronavirus: hoe staan we ervoor? 

Purmerend, 14 oktober 2020 

 

Beste cliëntvertegenwoordiger, 

 

Landelijk zien we het aantal corona-besmettingen toenemen. Dinsdagavond 13 

oktober zijn daarom in de persconferentie aangescherpte landelijke corona-

maatregelen aangekondigd. In deze brief leest u meer over de ontwikkelingen bij 

Prinsenstichting en welke overwegingen wij met elkaar maken. 

 

Ontwikkelingen  

We zijn blij dat we in onze eigen teststraat medewerkers en cliënten snel kunnen 

testen als zij klachten hebben. Zo kunnen zij snel weer aan de slag als uit de uitslag 

blijkt dat er geen sprake is van corona. Toch zien we in dit griepseizoen een 

afnemende beschikbaarheid van medewerkers. Op meerdere locaties is het nu een 

uitdaging om dagelijks voldoende begeleiders inzetbaar te hebben. Begeleiders die 

aanwezig zijn om cliënten op de woning te wekken, wassen, ontbijt te geven en zorg 

te verlenen. Afgelopen periode is er op meerdere locaties corona vastgesteld onder 

medewerkers en cliënten. Juist voor deze cliënten is extra begeleiding gewenst. En 

de getroffen medewerkers zijn soms enkele weken aan het herstellen. We zijn 

daarom met elkaar in gesprek wat we bij Prinsenstichting kunnen doen om te zorgen 

dat er –ook in het griepseizoen- voldoende begeleiders beschikbaar blijven. 

 

Op bezoek 

Wilt u op bezoek bij uw kind/verwant? De aangescherpte maatregel rondom bezoek 

die in de persconferentie van 13 oktober is aangekondigd is niet van toepassing op 

de gehandicaptenzorg. De algemene maatregel om het aantal bezoekers 

thuis/tuin/balkon per dag te beperken tot drie, geldt per cliënt. En dus niet per 

locatie of woning.  

Denkt u eraan dat u een mondkapje draagt als u minstens 15 minuten binnen de  

1,5 meter contact met uw verwant heeft op de Prinsenstichting-locatie? In uw eigen 

thuissituatie geldt deze regel niet. 

Wat doen we als er vermoeden is van corona bij een cliënt? 

Soms is er een vermoeden dat een cliënt corona heeft, bijvoorbeeld vanwege de 

bijbehorende symptonen. Als dat zo is, dan gaan we de cliënt testen, dit kan op de 

eigen woonlocatie. Vanaf dat moment gaat de hele groep in quarantaine.  

 

 



Dit houdt in dat de medebewoners niet naar dagbesteding kunnen en er geen andere 

medewerkers dan de medewerkers van de groep aan het werk kunnen op de 

woning. Dit duurt totdat de uitslag van de test er is. Als de uitslag negatief is, de 

cliënt heeft dan geen corona, dan wordt de groepsquarantaine weer opgeheven. 

 

Wat doen we als een cliënt of medewerker Corona heeft? 

Wanneer een cliënt Corona heeft dan blijft de woning in groepsquarantaine. Alle 

medewerkers en de andere cliënten van die locatie worden door de 

praktijkverpleegkundige van Prinsenstichting getest. Cliënten die corona hebben 

worden zoveel mogelijk apart op de eigen kamer verzorgd en verpleegd. Over 

aanvullende maatregelen, zoals het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

door het bezoek, of naar buiten gaan, overleggen we met verwanten. Met elkaar 

wegen we risico’s af en kijken we naar oplossingen op maat. 

 

Bedankt voor uw begrip en uw medewerking in deze bijzondere tijd.  

 

Contact 

Heeft u vragen? U kunt veel informatie vinden op de website: 

www.prinsenstichting.nl/coronavirus. Neem contact op met de persoonlijk begeleider 

van uw verwant of met de regiomanager. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

directeur Prinsenstichting 

http://www.prinsenstichting.nl/coronavirus

