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Documenteigenaar: Directie 

Datum: 30 oktober 2020 
Verwanten  

 

Bezoekregeling Prinsenstichting ‘Ja, met regels’ geldig vanaf 30  oktober1   
Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de cliëntenraad. 

 
Op 13 oktober heeft het kabinet verscherpte maatregelen afgekondigd. Daarnaast zien we net als in de 

rest van Nederland dat de besmettingen bij cliënten en medewerkers van Prinsenstichting oplopen. Dit 
maakt dat de bezoekregeling ‘Ja, met regels’ is aangepast. 

Prinsenstichting blijft zich inzetten om voor iedere cliënt passende bezoekafspraken te maken.  
 

Belangrijke wijzigingen 

Er geldt vanaf nu een maximum aantal van één bezoeker per dag per cliënt. Wanneer dit nadelig is 

voor het welzijn van de cliënt is bezoek van twee personen uit hetzelfde huishouden toegestaan. 

Bijvoorbeeld beide ouders. 

Daarnaast vraagt Prinsenstichting bezoek een mondkapje type IIR te dragen als zij op een locatie van 

Prinsenstichting zijn. Ook draagt het bezoek buiten een mondkapje als zij binnen 1,5 meter afstand van 

cliënten of medewerkers zijn. De mondkapjes worden verstrekt door Prinsenstichting via de locatie waar 

de bezoeker op bezoek komt.   

De bedoeling blijft dat het bezoek gepland wordt samen met de begeleiders. Bezoek vindt bij voorkeur 
in de eigen ruimte van de cliënt of buiten plaats en onder bepaalde voorwaarden in de 

gemeenschappelijke ruimte. Deze voorwaarden staan bij de uitgangspunten beschreven.  

 
Indien de woongroep of de cliënt in quarantaine/isolatie is in verband met (vermoeden van) besmetting 

met Covid-19 wordt het bezoek tot een minimum beperkt. Dit betekent dat er bezoek kan komen van 
maximaal één naaste en dat de bezoeker persoonlijke beschermingsmiddelen draagt tijdens het bezoek. 

Dit wordt door Prinsenstichting aan de bezoeker gegeven. Dit geldt tot het einde van de quarantaine-

/isolatieperiode.  

Samen 
We zijn ons ervan bewust hoe sterk de Coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven. Deze tijd is een 
uitdaging voor ons allemaal. 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.  

Voorwaarden voor bezoek 
 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. 

                                                           
1 Deze regeling is gebaseerd op de landelijke richtlijnen en op de handreiking ‘Bezoek en logeren 
gehandicaptenzorg voor verantwoord bezoek en logeren in coronatijd’ van de VGN e.a. van 28 oktober 2020.  
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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 
o Vanaf 13 jaar draagt iedereen een mondkapje in publieke binnenruimtes. 

 

Uitgangspunten voor bezoek 
 Iedere cliënt heeft recht op bezoek. De afwegingen en afspraken worden gemaakt in de driehoek 

cliënt – verwant – persoonlijk begeleider.  

o 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 alleen de mensen 

die altijd een rol van betekenis hebben in het leven van de cliënten komen op bezoek. Er 
wordt een risicoafweging gemaakt waarbij het gaat om ervaren kwaliteit van leven en de 

risico’s van besmetting bij verschillende contacten.  
Daarnaast draagt het bezoek een mondkapje type IIR.  

o Bezoekcategorie 2: Cliënten die zich aan de algemene randvoorwaarden kunnen houden, 
waaronder de 1,5 meter afstand, kunnen bezoek ontvangen van wisselende personen. 

Bezoek draagt een mondkapje type IIR. 

 Bezoek is op afspraak bij woon- en dagbestedingsgroepen en bij gedeelde voorzieningen.  

 Bezoek vindt bij voorkeur buiten of in de eigen ruimte van de cliënt plaats. Wanneer dit niet 

mogelijk is wordt gezocht naar alternatieven.  

 Bezoek maakt zo min mogelijk gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en sanitair.  
o Bezoek kan eventueel plaatsvinden in de gemeenschappelijke ruimte indien het in de eigen 

ruimte niet mogelijk is en als op het moment van bezoek 1,5 meter tot anderen 
gewaarborgd kan worden. Op dat moment mag er geen bezoek van andere cliënten in de 

ruimte aanwezig zijn.  

 Indien de woongroep of de cliënt in quarantaine/isolatie is in verband met (vermoeden van) 

besmetting met Covid-19 wordt het bezoek tot een minimum beperkt. Dit betekent dat er bezoek 
kan komen van maximaal één naaste en dat de bezoeker persoonlijke beschermingsmiddelen 

draagt tijdens het bezoek. Dit wordt door Prinsenstichting aan de bezoeker gegeven. Dit geldt tot 
het einde van de quarantaine-/isolatieperiode.  

 Als er sprake is van gezondheidsklachten bij bezoekers, die mogelijk verband houden met een 

Covid-19 besmetting kan geen bezoek plaatsvinden. Na een negatieve testuitslag of nadat de 
bezoeker 24 uur klachtenvrij is kan bezoek weer plaatsvinden.  

 Voorafgaand aan het bezoek wordt door begeleiders een individuele gezondheidscheck bij de 

cliënt(en) en de bezoekers gedaan (zie vragenlijst gezondheidscheck: bijlage 2).  
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Afwegingskader bezoekcategorie  
 
Let op:  

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

mogelijk. 

 Voor informatie over de risicogroepen ‘verhoogd risico op ernstig beloop van Covid-19, zie bijlage 1. 
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Bijlage 1: Risicogroep Cliënten Prinsenstichting met ernstig beloop op 

Covid-19 
 

Overige risicogroepen zijn: 
- Mensen ≥ 50 jaar. Let op, de leeftijd is aangepast ten aanzien van de vorige versie n.a.v. 

nieuwe richtlijnen in de handreiking van VGN.  

 
En mensen >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 2:  Vragenlijst gezondheid voor bezoek  

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

maximaal 2 uur voor het afgesproken tijdstip van het bezoek met u doorgenomen. Zo krijgen 

wij een actueel beeld van eventuele gezondheidsrisico’s en wordt voorkomen dat wij een 

bezoeker aan de deur moeten weigeren. 

 

 

Alle vragen met nee beantwoord? Dan is bezoek is van harte welkom.  

Heeft u wel klachten? Het advies is om dan thuis te blijven. Nadat u 24 uur klachtenvrij bent 

kunt u weer op bezoek komen. Of na een negatieve Coronatest. Deze kunt u aanvragen bij de 

GGD, tel: 0800-1202.  

      

 

 


