
Psychogeriatrie binnen 
Het Prinsenkwartier thuis op Voorne
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Verhuizing

Eind september en begin oktober 2020 vindt de verhuizing naar 

Het Prinsenkwartier plaats. Het Prinsenkwartier is gelegen aan de 

M.H. Trompstraat 137 in Brielle. 

 

Het Prinsenkwartier biedt plaats aan 28 bewoners met een psychogeriatrische 

(PG) aandoening en aan (de activiteiten van) Welzijn Ouderen. Gedurende de 

renovatie van het huidige Catharina Gasthuis biedt Het Prinsenkwartier ook 

plaats aan de bewoners met een somatische aandoening. 

Binnen Het Prinsenkwartier biedt Catharina zorg aan in de vorm van 

kleinschalig wonen. Verdeeld over 4 woongroepen wonen er totaal 28 mensen 

met de diagnose dementie. Een woongroep bestaat uit: 7 bewoners en een 

team van verzorgenden. Afhankelijk van de behoefte ontvangen de bewoners in 

meer of mindere mate begeleiding, zorg en behandeling.

Er zijn 4 woongroepen, verdeeld over 2 verdiepingen:

• Scheepshuys

• Gildehuys 

• Tolhuys

• Kruithuys

De bewoners worden verdeeld over deze vier woongroepen. De indeling vindt 

plaats in overleg met de bewoner, familie, eerst verantwoordelijk verzorgende 

(EVV) en behandelaren. 
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Begane grond

Eerste verdieping
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dozen en het meubilair dat mee moet van een sticker (instructie volgt). Het 

verhuisbedrijf neemt op de dag van de verhuizing de dozen en het meubilair 

naar het nieuwe appartement. De indelingsplattegrond van het appartement is 

op dat moment aanwezig zodat de verhuizer de spullen op de juiste plek kan 

neerzetten. Als de verhuizer klaar is, kan de familie met de bewoner de dozen 

uitpakken. 

Bewoners 

Voor bewoners wordt op de verhuisdag een activiteit georganiseerd. Er wordt 

vervoer geregeld om de bewoners te verhuizen. Misschien wilt u met de 

bewoner graag lopend naar de nieuwe locatie? Geef dit dan aan aan de EVV. 

Bij aankomst in de nieuwe locatie worden de bewoner en familie ontvangen 

in de woonkamer. Vervolgens worden samen de dozen uitgepakt in de nieuwe 

kamer van de bewoner.

Verzorging  

 Het team van de Watergeus is niet groot genoeg om alle bewoners binnen Het 

Prinsenkwartier van zorg te voorzien. Daarom zal het team uitbreiden. 

Kamerindeling 

De kamerindeling zal in augustus bekend worden gemaakt. 

 

Leefcirkels

De woongroepen binnen Het Prinsenkwartier zijn geschikt om te werken 

met leefcirkels. Bewoners van Catharina in Het Prinsenkwartier behouden 

bewegingsvrijheid op basis van leefcirkels. Een leefcirkel bepaalt met behulp 

van een sensor, bijvoorbeeld in een polsband, waar bewoners naartoe kunnen 

 Planning
 

Eind augustus 2020:

•  Er zal een mogelijkheid zijn om de appartementen te bekijken.

•  De definitieve kamerverdeling is bekend.

29 september 2020:

•  De verhuizing naar Het Prinsenkwartier vindt plaats. Het specifieke moment 

waarop u of uw familielid/naaste wordt verhuisd, verneemt u in augustus.

Praktische informatie

Meubilair

De appartementen op de PG-unit zijn kleiner dan het appartement dat de 

bewoners op dit moment ter beschikking hebben. Dit komt, omdat er wordt 

uitgegaan van een gezamenlijke woonkamer en een eigen zit-/slaapkamer. 

Het bed, nachtkastje en de kledingkast krijgt de bewoner van Catharina. Deze 

zijn voor de verhuizing al aanwezig in de nieuwe zit-/slaapkamers. Naast dit 

meubilair is er nog ruimte voor wat “eigen” meubilair. Denk hierbij aan een 

tafeltje met stoel, een fauteuil of een kast met televisie. De familie ontvangt een 

plattegrond met hierin het bed, nachtkastje en kledingkast ingetekend. Hierdoor 

kan de familie een indeling maken van het eigen meubilair dat meegaat. Al 

het meubilair dat niet mee gaat, wordt na de verhuizing weggehaald door de 

familie. Hiervoor worden een aantal data ingepland. 

Inpakken 

Familie pakt losse spullen in dozen (samen met de bewoner) en voorziet deze 
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Het Prinsenkwartier - grond waar gezorgd 
wordt – vroeger, nu en in de toekomst

Bijzonder is dat Het Prinsenkwartier staat op historische grond waar men 

van oudsher al zorg biedt, zoals in onderstaande inzet terug te vinden is:

Zoals overal binnen Brielle is dit een terrein met geschiedenis. Al in de 

15e eeuw stond, op de plek van de nieuwbouw voor Catharina, een 

klooster van Alexianen of Cellebroeders die zich richtten op de verzorging 

van zieken. Na het sluiten van het klooster – eind 16e eeuw – werd het 

hoofdgebouw ingericht als Pesthuis. Het gebouw lag op veilige afstand 

van de overige bebouwing van de stad zodat er geen besmettingsgevaar 

bestond en tegelijk werden de zieken niet uitgestoten. Er gingen vaak 

jaren voorbij dat er geen pest heerste en in de 17e eeuw verdween de 

ziekte zelfs geheel. In die jaren werd het huis gebruikt om soldaten van 

het garnizoen in onder te brengen. Het werd in 1747 zelfs een militair 

hospitaal. In dit deel (of kwartier) van de stad waren méér huisjes ingericht 

voor de militairen, bijvoorbeeld rond het Merula-weeshuis. Zoveel zelfs 

dat deze wijk een eigen naam kreeg: Het Prinsenkwartier. De soldaten 

stonden immers onder bevel van de Prins van Oranje die kapitein-

generaal (opperbevelhebber) van het Staatse leger was. Omstreeks 1800 

kregen de militairen een officiële kazerne aan de Langestraat. De huisjes 

van Het Prinsenkwartier kwamen leeg te staan of werden bewoond door 

armen en hulpbehoevenden; het voormalige pesthuis werd omstreeks 

1880 afgebroken. De naam Prinsenkwartier bleef in zwang totdat ook de 

herinnering aan deze tijd verdween.

Deze functie leidt tot een voorgestelde naam voor de nieuwbouw op deze 

plek waar cliënten van Catharina kunnen verblijven: Het Prinsenkwartier.

en welke 

deuren open 

gaan. Door 
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de sensor 

krijgt iedere 

bewoner 

toegang tot 

zijn of haar 

eigen kamer. 

Zo voorkomen we dat bewoners per ongeluk een kamer van een medebewoner 

aanzien als hun eigen kamer. 

Ook krijgt iedere bewoner toegang tot zogenaamde leefcirkels. Het aantal 

leefcirkels verschilt per individu. Bewoners hebben toegang tot hun eigen 

woning, tot (delen van) het gebouw en in sommige gevallen tot buiten het 

gebouw. 

In overleg met de behandelaren, EVV en naasten zullen we per bewoner het 

aantal leefcirkels vaststellen. De veiligheid staat in dit proces bovenaan. Het kan 

dus zijn dat vrijheid tot bepaalde leefcirkels te grote risico's met zich meebrengt. 

Wanneer dat het geval is, wordt het aantal leefcirkels aangepast. 

Natuurlijk is het wel wat spannend om uw familielid meer 'los' te laten. U wilt 

niet dat er iets gebeurt en 100% veiligheid kan niemand garanderen. Als u zich 

zorgen maakt, kunt u altijd terecht bij de EVV en de behandelaar. 

Het werken met leefcirkels stimuleert de mobiliteit van bewoners en draagt zo 

bij aan een hogere kwaliteit van leven. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat 

beweging een vertragende werking heeft op de ontwikkeling van dementie. 

Wij begrijpen dat de verhuizing naar de nieuwe locatie een hele onderneming 

is en ook tijd, begeleiding en zorg van onze bewoners en hun familie en/of 

naasten vraagt. Wij hopen samen met u te zorgen voor een prettige verhuizing. 

Heeft u vragen ten aanzien van de verhuizing, dan kunt u contact opnemen met 

Ellie Beckers via Jamina Bougrine: j.bougrine@catharinastichting.nl



V 02/2020

Catharina, thuis op Voorne
Dorpsweg 7
3235 AE  ROCKANJE

E-mailadres: info@catharina.nl
www.catharina.nl 
Centraal telefoonnummer: (0181) 412 555


