
 

 
 
Aan alle 1e contactpersonen van cliënten bij Prinsenstichting 

 

 
 
Onderwerp: Nieuwe urgentie voor het mondkapje en volgen van de basisregels 
 
Purmerend, 28 juli 2021 
 
 
Beste cliëntvertegenwoordiger, 
 
Onze regio is helaas als ‘zeer ernstig’ aangegeven vanwege het hoge aantal 

coronabesmettingen. En we zien ook bij Prinsenstichting dat de besmettingen oplopen, 

bij cliënten en medewerkers. Dat betekent dat we maatregelen nemen die per direct 

ingaan. De mondkapjes type IIR zijn weer verplicht – ook buiten de 1,5 m. Het 

organiseren van feestjes en samenkomsten is aangescherpt en de basisregels blijven 

van kracht. In deze brief leest u wat dit betekent voor cliënten, cliëntvertegen-

woordigers, medewerkers en vrijwilligers bij Prinsenstichting.  

 

Wel gevaccineerd maar toch nog besmet raken. Hoe werkt dat? 

Als u of u verwant gevaccineerd zijn, kunt u nog steeds besmet raken. Vaccins werken 

vooral tegen ernstige corona. U kunt het virus nog steeds krijgen en ook doorgeven aan 

anderen. De basisregels blijven daarom van groot belang.  

 

Werking van vaccins bij cliënten  

We hebben gezien dat het aantal besmettingen bij mensen met een verstandelijke 

beperking zeer sterk gedaald is na vaccinatie. Maar mogelijk werken de vaccins minder 

goed bij menen die een minder goed immuunsysteem hebben (waardoor ze sneller ziek 

worden dan anderen) zoals ouderen en cliënten met het syndroom van Down. Dat is 

een extra reden voor zorginstellingen zoals Prinsenstichting, om extra maatregelen te 

nemen. 

 

Mondkapje weer verplicht 

Om cliënten te beschermen, dragen onze medewerkers weer mondkapjes. Dat vragen 

wij ook aan u als u op bezoek komt. Ook als men gevaccineerd is, kan men namelijk 

besmet raken en het virus overdragen.  

 

Bij het betreden van de woning ontvangt u van ons een mondkapje 

type IIR. U hoeft dus niet zelf voor een mondkapje te zorgen.                                 

Zelf meegebrachte mondkapjes mogen niet worden gedragen.  

 



 
 

 

Ook vragen we u bij het op- en afzetten van het mondkapje de handen goed te wassen 

of te reinigen met handalcohol. 

 

Als u niet in beweging bent en op 1,5 meter afstand van een andere persoon, mag u 

het mondkapje afdoen. 

 

Wilt u geen mondkapje dragen tijdens het bezoek, dan kunnen we u helaas geen 

toegang geven tot de woning. 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 de persoonlijk begeleider bespreken.  

 
Organiseren van bijeenkomsten/feesten 

Zoals al eerder aangegeven: de richtlijnen voor het organiseren van feestjes en 

samenkomsten is aangescherpt. Het blijft mogelijk maar met regels: houd het klein, 

houd 1,5 meter afstand en volg de basisregels (als u beweegt, draagt u een 

mondkapje). Zijn er wensen voor een feestje binnen één van onze locaties? Overleg 

binnen de woning wat er mogelijk is binnen de regels. 

 
Basisregels  

Ook de basisregels blijven van kracht. We moeten voorzichtig en alert blijven. De 

basisregels zijn: 

- Waar mogelijk 1,5 meter afstand houden 

- 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. 

 
Regelingen Prinsenstichting 
Alle regelingen kunt u vinden op onze website www.prinsenstichting.nl/coronavirus 
 
Contact 
Heeft u een vraag? Op www.prinsenstichting.nl/coronavirus 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 
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