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Vakantieregeling voor onze intramurale cliënten verwanten versie 
Deze regeling is speciaal opgesteld voor de verwanten en is mede gebaseerd op de landelijke 

richtlijnen1 en is in samenwerking met de cliëntenraad tot stand gekomen.  

Inleiding 
De coronaregels voor vakanties in binnen- en buitenland veranderen vaak. Dat is mede afhankelijk 

van het aantal besmettingen en de vaccinatiestatus. Ook de richtlijnen en adviezen in de zorg voor 

vakantiemogelijkheden veranderen en zo ook de voorwaarden voor terugkeer uit vakantiegebied. Wij 

houden bij onze afwegingen rekening met het individueel en collectief belang en met de fysieke en 

sociaal-emotionele gezondheid en veiligheid van uw kind/verwant en onze medewerkers. Tevens 

houden wij rekening met de verschillen in kwetsbaarheid van onze cliënten en hun mogelijkheden om 

afstand te houden en instructie op te volgen.  

De besmettingsrisico’s tijdens een vakantie of een dagje uit zijn erg verschillend en kunnen een 

gevolg zijn van de mate van vermenging met anderen, de (on)mogelijkheden om afstand te houden, 

de accommodatie, de hygiënevoorzieningen, de begeleiding en groepssamenstelling.  

 

Maatwerkafspraken met u en onze cliënt en waar nodig met de reisorganisatie, worden 

gemaakt volgens de volgende stappen:  

1. Het in kaart brengen van wensen en omstandigheden en het afwegen van mogelijkheden en 

risico’s.  

2. Het geven van een veilig reisadvies.  

3. Het maken van afspraken vooraf.  

4. Overleg bij terugkeer. Bij negatief advies denken we mee in alternatieven, zodat cliënt toch 

geadviseerd kan worden over een veilige vorm van vakantie of ontspanning.  

 

Uitgangspunten voor vakanties en uitstapjes 
Inventariseren 

 Vakantiewensen worden zo mogelijk vooraf in de driehoek besproken. De vakantie wordt 

doorgenomen en ook de risico’s komen aan bod. De gedragsdeskundige is indien gewenst 

aanwezig bij het gesprek.  

 In onze afwegingen houden wij rekening met de verschillen in kwetsbaarheid van uw kind/verwant 

(zie onderaan op pag. 2) en onze andere cliënten en hun mogelijkheden om afstand te houden en 

instructie op te volgen.  

 Bij reizen met een reisorganisatie worden de omstandigheden en maatregelen bij die organisatie 

geïnventariseerd. 

 Uit het gesprek volgt een advies. Als het nodig is, bijvoorbeeld als de risico’s heel groot zijn, 

denken wij met u mee over alternatieve vakantie mogelijkheden. 

                                                           
1 Het afwegingskader is gebaseerd op: De  VGN en Verenso/NVAVG geformuleerde adviezen; de reisadviezen van 

de Rijksoverheid; de landelijke richtlijnen Rijksoverheid; de algemene RIVM-richtlijnen; medische toetsing. 
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Wij maken vooraf afspraken over: 

 Het houden aan basisregels/lokale richtlijnen, de vervoersrichtlijnen en algemene RIVM richtlijnen. 

 Contact als de risicograad van de vakantiebestemming verandert. 

 Het melden van ziekteverschijnselen bij cliënt of reisgenoten, het testen bij klachten en het contact 

voorafgaand aan terugkeer. 

 Als de cliënt/verwant/vakantiebegeleider, of één van hun huisgenoten of reisgenoten voor vertrek 

corona gerelateerde gezondheidsklachten vertonen, dan kan het uitje/vakantie helaas niet 

doorgaan. Voorafgaand aan vertrek wordt daarom met cliënt/verwant/vakantiebegeleider de 

vragenlijst gezondheidscheck terug van vakantie (zie bijlage 1 – pagina 3) doorgenomen.  

Na een vakantie of uitstapje 

 Bij terugkomst zal altijd een gezondheidscheck plaatsvinden (zie bijlage 1). Daarin worden voor 

zover mogelijk ook de reisgenoten meegenomen. Bij een mogelijke besmetting wordt uw 

kind/verwant getest en wordt overlegd over de vervolgstappen. 

 Voor terugkeer uit het buitenland worden Nederlandse richtlijnen gevolgd die gelden op het 

moment van terugkeer. Daarnaast worden mogelijk aanvullende richtlijnen gevolgd die gelden voor 

de gehandicaptenzorg. Dit kan betekenen dat uw kind/verwant getest moet worden of in 

quarantaine moet. Altijd wordt bij terugkomst testen geadviseerd, ongeacht de 

vakantiebestemming. 

 Indien uw kind/verwant op vakantie gaat naar een land dat bij terugkeer de status code oranje of 

rood heeft, kan kind/verwant pas terugkeren naar de woongroep als hij/zij 10 dagen in 

quarantaine is geweest. Over het volgen van het verloop van de ziekte bij uw kind/verwant wordt 

overlegd met onze praktijkverpleegkundigen.  

 

 

Verschillende groepen cliënten van Prinsenstichting met hogere mate van medische 

kwetsbaarheid, die kans hebben op mogelijk ernstig beloop na besmetting met Covid-19   

 Mensen ≥ 50 jaar 

 Mensen >18 jaar met:  

o morbide obesitas (BMI >40);  

o diabetes mellitus; 

o ernstige hart- en longaandoeningen;  

o Down syndroom; 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. 

o ernstig leverlijden 

o ernstige nierziekten en/of –falen 

 Mensen met ernstige meervoudige handicap 
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Bijlage 1:   vragenlijst gezondheidscheck terug van vakantie 
 

Om te bepalen of uw kind/verwant een dagje uit of op vakantie kan, worden onderstaande vragen 

vόόr vertrek door de begeleider gesteld aan u en uw kind/verwant, huisgenoten en zo mogelijk 

reisgenoten. Indien sprake is van ziekteverschijnselen, kan het dagje uit of vakantie van uw 

kind/verwant helaas niet doorgaan. Bij terugkeer wordt de vragenlijst ook gebruikt. 

 

 
 

 


