
 

 
Aan 1e contactpersonen cliënten Prinsenstichting   
 
 
Onderwerp: Corona-versoepelingen per zaterdag 26 juni 
 
 
Purmerend, 1 juli 2021 
 
Beste cliëntvertegenwoordiger, 
 
Sinds zaterdag 26 juni zijn de meeste corona-richtlijnen landelijk versoepeld. In deze 
brief leest u wat dit betekent voor cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers 
en vrijwilligers bij Prinsenstichting.  
 

Mondkapjesplicht binnen de 1,5 meter 
Binnen Prinsenstichting vragen wij u om mondkapjes bij contact waarbij de afstand 
tot anderen minder is dan 1,5 meter, te blijven gebruiken. Dus tijdens de 
verzorging/begeleiding of uw bezoek of in de behandelkamer. We volgen hierin de 
richtlijn van onze branchevereniging VGN.  
 
Bezoekregeling en groepsgrootte 
Met ingang van 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers 
dat onze bewoners thuis mogen ontvangen. Spreiding van het bezoek is nog wel 
wenselijk om de 1,5 meter tussen bezoekers onderling en tussen bezoekers, cliënten 
en medewerkers te kunnen blijven handhaven. Wilt u daarom vooraf met de 
groepsleiding afstemmen op welk tijdstip/dagdeel u op bezoek wilt komen bij uw 
verwant?  
 
Vrijwilligers weer volledig welkom! 
Er zijn geen beperkingen meer voor het bezoek en de inzet van vrijwilligers. We 
kijken ernaar uit om ze weer te ontvangen! Ook voor onze vrijwilligers geldt dat zij 
zich aan de algemene basisregels houden. Deze basisregels zetten we hieronder op 
een rijtje. 
 
Basisregels 
Ondanks alle positieve berichten, is het virus nog niet weg. We moeten daarom 
voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden: 

- Waar mogelijk 1,5 meter afstand houden (binnen 1,5 meter een mondkapje 
dragen) 

- Regelmatig handen wassen  
- Niezen en hoesten in de elleboog.  
- Laten testen bij corona-gerelateerde klachten.  
- Als u deze klachten heeft, kunnen afspraken met cliënten  

en/of medewerkers niet doorgaan.  

U dient dan eerst getest te worden. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels


 
 

 
Regelingen Prinsenstichting 
Onze regelingen worden aangepast of komen (gedeeltelijk) te vervallen. De  
regelingen kunt u vinden op onze website.  
 
We maken wel een voorbehoud. Als omstandigheden wijzigen, gaan we mogelijk 
weer terug naar strengere afspraken. 
 
Contact 
Heeft u een vraag? Op www.prinsenstichting.nl/corona kunt u veelgestelde vragen 
en antwoorden vinden. Staat het antwoord er niet bij? Dan kunt u terecht bij de 
persoonlijk begeleider van uw verwant. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Ineke Huibregtsen 
directeur Prinsenstichting 
 

http://www.prinsenstichting.nl/corona

