
 

 

Omgaan met COVID-19 in 2021 

 

De COVID-organisatie 

In 2021 volgden de ontwikkelingen rond COVID elkaar vaak in hoog tempo op.  

De COVID-organisatie binnen Prinsenstichting bewoog alert en soepel mee met de 

voortdurende veranderingen in richtlijnen en besmettingsaantallen. Aanpassen van 

regelingen, opschalen en afschalen van overleg en communicatie, werd continue afgewogen. 

Signalen uit de organisatie van cliënten en medewerkers werden daarin meegenomen. Er 

bleef ruimte voor individuele aanpassingen in de uitvoering. Het welzijn van cliënten en 

medewerkers en mogelijke risico’s werden tegen elkaar afgewogen. 

 

Besmettingen 

In 2021 hebben perioden met veel en weinig besmettingen onder medewerkers en cliënten 

elkaar opgevolgd. Over het algemeen bleef het aantal besmettingen beperkt. Lastig was dat 

besmetting vaak tot gevolg had dat locaties in quarantaine moesten. Sommige locaties 

moesten dat zelfs een aantal keer. Dat en de beperkte beschikbaarheid van medewerkers 

door besmettingen, zorgde voor hoge werkdruk bij teams, soms voor langere tijd. Het 

zorgde ook voor frustratie bij cliënten. 

 

Vaccineren en testen 

Het hele jaar heeft ook in het teken gestaan van vaccineren. Zowel voor cliënten als 

medewerkers. Vanaf de start in januari zijn vaccinaties uitgevoerd door de interne prikploeg. 

De vaccinatiegraad onder zowel cliënten als medewerkers is hoog. De uitvoering verliep 

soepel, door een goede organisatie en inzet van velen. Er waren ‘veegrondes’ voor cliënten 

gedurende het jaar en eind 2021 konden cliënten en medewerkers zich laten boosteren. Ook 

de eerste veegrondes voor dat boosteren vonden al plaats.  

Het grootste deel van het jaar was de eigen teststraat operationeel. Cliënten en 

medewerkers konden daar op korte termijn getest worden en uitslagen waren dezelfde dag 

nog beschikbaar. Daardoor konden snel beslissingen genomen worden over isolatie, 

quarantaine en het inzetten van medewerkers.  

 

Versoepelen en aanscherpen 

Begin van de zomer en na de zomervakantie konden veel regelingen worden versoepeld. Dat 

had te maken met minder streng landelijk beleid, lagere besmettingscijfers en de hoge 

vaccinatiegraad van cliënten en medewerkers.  

Daardoor konden op de dagbesteding, de cliënten die bij Prinsenstichting wonen en die 

zelfstandig wonen, aan het einde van de zomer eindelijk weer bij elkaar komen. Ook de 

bezoekregeling kon worden losgelaten, de teststraat voor medewerkers werd gesloten en de 

mondkapjes mochten af. 

Helaas liepen de besmettingen landelijk en ook binnen Prinsenstichting in het derde en 

vierde kwartaal weer op maar door de opgedane ervaring en de vaccinatiegraad onder 

cliënten bleef de noodzaak tot volledig opschalen beperkt.  

 


