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Documenteigenaar: Directie 

Datum: 17 januari 2022  
Verwanten  

 

Bezoekregeling Prinsenstichting ‘Ja, met regels’ vanaf 17 
januari 2022   
Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de cliëntenraad. 

 

Op 14 januari heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd. Dit maakt dat de 
bezoekregeling ‘Ja, met regels’ is aangepast. 

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

 

Belangrijke wijzigingen 

Door de versoepeling in de maatregelen mogen cliënten nu maximaal vier bezoekers per dag 

ontvangen.  
 

Voor kwetsbare cliënten en individuele ongevaccineerden kan de driehoek (cliënt - verwant - persoonlijk 

begeleider) er voor kiezen om minder bezoek te ontvangen om risico’s op infectie beperken.  
 

Om teleurstelling te voorkomen, vragen we iedereen die op bezoek wil komen dit vooraf met de 

begeleiding te overleggen. 

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 
 Als u op bezoek komt, dan vragen we u zich te houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM: 

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. 

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

(cliënt - verwant - persoonlijk begeleider).  

 De cliënt ontvangt maximaal vier bezoekers per dag. 

 Bezoek draagt altijd een mondkapje type IIR 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. Bezoek krijgt de mondkapjes van Prinsenstichting via de locatie waar de 

bezoeker op bezoek komt.  

 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 vaste persoon en dat de bezoeker persoonlijke 

beschermingsmiddelen draagt tijdens het bezoek. Deze worden 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, einde van de 
quarantaine van de bezoeker en 24 uur klachtenvrij en 48 uur koortsvrij, kan bezoek weer 

plaatsvinden.  

      

 

 


