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Memo  
 

Adviezen en maatregelen COVID-19 
 

Vanaf 25 september 2021 worden de landelijke coronamaatregelen versoepeld. Met deze 

memo wil de VGN een overzicht bieden van de meest relevante adviezen en maatregelen 

voor de gehandicaptenzorg die vanaf dat moment gelden. Deze memo is bedoeld als 

hulpmiddel voor (locaties van) zorgorganisaties bij het maken van (risico)afwegingen en 

bij het voeren van het gesprek hierover met cliënten, verwanten en medewerkers.  

 

Bij het maken van (risico)afwegingen op locatieniveau is het belangrijk te kijken naar: de 

inschatting van de vaccinatiegraad van medewerkers, de vaccinatiegraad van cliënten en 

de mogelijke gevolgen van een coronabesmetting voor cliënten en het geldende 

risiconiveau. De wijze waarop risiconiveaus worden vastgesteld, zullen per 25 september 

worden aangepast. Het risiconiveau wordt per die datum weer landelijk ingesteld en niet 

meer regionaal.  

 

Deze memo 

Om organisaties in de gehandicaptenzorg te ondersteunen zetten wij in dit document de 

maatregelen die belangrijk zijn en linkjes naar meer informatie op een rij. 

 

1. Basisregels 

2. Bescherming kwetsbare groepen 

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen  

4. Vaccinatie 

5. Coronatoegangsbewijs  

6. Vervoer 

 

Deze memo is een levend document. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze 

worden gewijzigd of aangevuld.  

 

1. Basisregels en 1,5 meter afstand  

 

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen blijven de 

basisregels onverminderd van belang op alle locaties. Ook voor mensen die gevaccineerd 

zijn. De basisregels zijn en blijven: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en 

niezen in de elleboog, thuisblijven en bij klachten testen bij de GGD en zorgen voor 

regelmatig frisse lucht in binnenruimtes.  

 

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om 

afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 

meter de veilige afstand. Blijf ook bij bezoek aandacht houden voor de basisregels.  
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Testen en quarantaine 

Vanzelfsprekend voortvloeiend uit deze basisregels geldt dat cliënten en medewerkers 

thuis in quarantaine blijven en testen wanneer zij coronagerelateerde klachten hebben.  

 

- Een negatieve uitslag van een sneltest moet altijd worden gevolgd door een PCR-test 

om zeker te weten dat er geen sprake is van een besmetting met het coronavirus. 

- Als na een PCR-test blijkt dat er geen sprake is van besmetting met het coronavirus, 

is quarantaine niet langer nodig. 

- De quarantainerichtlijnen voor imune en niet-imune mensen zijn verschillend. Totdat 

bekend is dat iemand imuun is, gelden de richtlijnen voor niet-imune mensen. 

 

Meer informatie: 

- Rijksoverheid - Algemene coronamaatregelen 

- RIVM - Hygienerichtlijnen 

- RIVM - Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis  

- RIVM - Vragen en antwoorden van instellingen in de langdurige zorg en thuiszorg na 

vaccinatie van bewoners en medewerkers  

 

2. Bescherming kwetsbare groepen 

 

Door vaccinatie worden mensen minder ernstig ziek en zijn veel mensen beschermd. Er 

blijven echter mensen die verhoogd kwetsbaar zijn. Het gaat om:  

 

- Mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 die niet 

gevaccineerd zijn. 

- Mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 door een 

ernstig gestoorde afweer (vanwege onderliggende medische conditie of afweer- 

onderdrukkende geneesmiddelen) met onvoldoende immuunrespons op COVID-19-

vaccinatie.  

 

Voor deze mensen gelden aanvullende adviezen.  

 

Mensen die tot andere risicogroepen voor een ernstig beloop behoren, worden na 

volledige vaccinatie niet meer als verhoogd kwetsbaar beschouwd. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en mensen met bepaalde hart- of longaandoeningen. Zij 

kunnen de coronamaatregelen en -adviezen opvolgen die ook gelden voor het overgrote 

deel van de bevolking. 

 

Meer informatie: 

- RIVM – Risicogroepen en COVID-19  
- RIVM – Aanvullende adviezen 

- Rijksoverheid – Kamerbrief Stand van zaken COVID-19 september 2021 

- Advies 125e OMT COVID-19  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://lci.rivm.nl/versoepelingen-langdurige-zorg
https://lci.rivm.nl/versoepelingen-langdurige-zorg
file:///C:/Users/maartjevanderrijt/Downloads/-%09https:/www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#Aanvullende%20adviezen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/14/kamerbrief-stand-van-zaken-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/09/06/adviesbrief-125e-omt-covid-19
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3. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

De richtlijnen rond het (preventief) gebruik van PBM en het testbeleid blijven vanaf 25 

september om drie redenen overeind. Ten eerste omdat vaccinatie geen 100% 

bescherming biedt. Iemand kan nog ziek worden en anderen besmetten. Ten tweede 

omdat er geen sprake is van 100% vaccinatie onder cliënten en medewerkers. En ten 

derde omdat het risiconiveau in regio’s nog hoog is. 

 

Afwegingskader preventief gebruik mondneusmaskers 

Vanaf het risiconiveau ‘zorgelijk’ is het belangrijk te overwegen of het nodig is dat 

medewerkers preventief gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

Zeker als het risico op een ernstig verloop van een coronabesmetting groot en de 

vaccinatiegraad laag is, kan het verstandig zijn om preventief gebruik te maken van 

medische mondneusmaskers IIR of FFP2 om besmettingen binnen een locatie te 

voorkomen.  

 

Het gebruik van medische mondneusmaskers kan echter een negatief effect hebben op 

de communicatie en het contact met de cliënt. Door de grote diversiteit in de 

gehandicaptenzorg is het belangrijk om hierover met het (multidisciplinair) team in 

gesprek te gaan. Het is belangrijk dat de afweging van het team, om wel of niet 

preventief gebruik te maken van medische mondneusmaskers, ook wordt afgestemd met 

de cliënt of met zijn of haar vertegenwoordiger(s).  

 

Gebruik PBM 

PBM moeten worden gebruikt in de volgende gevallen: 

 

- Ter bescherming van de medewerker bij een cliënt met (verdenking op) COVID-19. 

- Ter bescherming van de cliënt bij een medewerker die onbeschermd nauw contact 

heeft gehad met een persoon met COVID-19 of recent is teruggekeerd uit een 

risicogebied. 

- Medewerkers of cliënten die gevaccineerd zijn kunnen nog steeds besmet worden met 

het coronavirus en dit overdragen. Al is de kans daarop wel kleiner. Als er een 

verdenking is op een besmetting met het coronavirus moet daarom nog steeds 

gebruik worden gemaakt van PBM.  

 

Duurzame inzetbaarheid zorgmedewerkers 

Alleen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding kan komen 

door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen op quarantaine 

maatregelen voor zorgmedewerkers. De zorgaanbieder/werkgever formuleert criteria 

(eventueel met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van zorg in 

het geding komt en waarbij werknemers ten tijde van quarantaine bij uitzondering wel 

kunnen werken met gebruik van PBM. Zorgaanbieders/werkgevers kunnen dit doen in 

overleg met de arbodienst/bedrijfsarts, verantwoordelijke voor de infectiepreventie en 

eventueel de GGD. De zorgaanbieder/werkgever draagt hiervoor de 

eindverantwoordelijkheid. 
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Meer informatie: 

- VGN - Richtlijnen testen in inzet PBM in de gehandicaptenzorg (deze handreiking 

wordt op dit moment geactualiseerd.). 

- RIVM - Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen 

buiten het ziekenhuis 

- Rijksoverheid - Het gebuik van mondkapjes 

- Rijksoverheid – Informatie over risiconiveaus is te vinden via het coronadashboard 

 

4. Vaccinatie 

 

Vaccineren is het belangrijkste instrument in de strijd tegen het coronavirus. Niemand is 

verplicht zich te laten vaccineren. Dit is en blijft een persoonlijke keuze. Aan de andere 

kant hebben zorgaanbieders de verantwoordelijkheid om zo veilig mogelijke zorg en 

ondersteuning te bieden aan cliënten en te zorgen voor een veilige werkomgeving voor 

hun medewerkers.  

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verwacht van zorgorganisaties dat zij een 

zorgvuldige afweging maken tussen enerzijds de bescherming van kwetsbare cliënten en 

anderzijds de vrijheid van de individuele zorgmedewerkers om zich niet te laten 

vaccineren. Voor de meest kwetsbare groepen betekent dit onder meer dat de kans op 

een coronabesmetting zo klein mogelijk wordt gehouden. Omdat de vaccinatiestatus van 

medewerkers niet mag worden geregistreerd levert dit in de praktijk een aantal 

dilemma’s op. In een factsheet beschrijft de IGJ de uitgangspunten en dilemma’s bij het 

inzetten van wel en niet gevaccineerd zorgpersoneel. 

 

Meer informatie: 

- Rijksoverheid - Mag een werkgever vragen of een medewerker is gevaccineerd? 

- Factsheet IGJ: De inzet van wel en niet gevaccineerd personeel in de zorg – 

dilemma’s en uitgangspunten 

 

5. Coronatoegangsbewijs 

Vanaf 25 september wordt voor iedereen vanaf 13 jaar een Coronatoegangsbewijs (CTB) 

verplicht in de horeca en bij evenementen. Het kabinet heeft een aantal uitzonderingen 

op deze verplichting gemaakt. Er is géén CTB nodig voor onder meer: eet- en 

drinkgelegenheden op het terras, zorglocaties, bij dagbesteding voor kwetsbare groepen 

in buurt- en wijkcentra en het afhalen van eten en drinken. Als het gaat om bijvoorbeeld 

een lunchroom in een winkelstraat adviseren wij wel om aan de gasten een CTB te 

vragen. Maar voor alle cliënten en medewerkers kan gebruikgemaakt van de 

uitzondering. 

Meer informatie: 

- Rijksoverheid – Nederland verder open met Coronatoegangsbewijs 

https://www.vgn.nl/documenten/overzicht-richtlijnen-pbm-en-testen-22-april-2021
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/mag-ik-een-werknemer-verplichten-zich-te-laten-vaccineren
https://www.igj.nl/publicaties/publicaties/2021/09/15/de-inzet-van-wel-en-niet-gevaccineerd-personeel-in-de-zorg---dilemmas-en-uitgangspunten
https://www.igj.nl/publicaties/publicaties/2021/09/15/de-inzet-van-wel-en-niet-gevaccineerd-personeel-in-de-zorg---dilemmas-en-uitgangspunten
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs
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- Rijksoverheid – Vragen en antwoorden over het coronatoegangsbewijs voor 

ondernemers  

- Sociaal Werk Nederland – Coronabewijs niet verplicht in dorps- en buurtcentra 

 

6. Vervoer 

 

Mondkapjes 

Op het vliegveld (in ieder geval vanaf de securitycheck en verder op plekken die 

eventueel door het vliegveld worden aangewezen zoals vertrek- en aankomsthallen), in, 

vliegtuigen, treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer 

blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. De verplichting vervalt op perrons en 

stations. 

 

Deze mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Sommige mensen hoeven 

geen mondkapje op in ruimten waar dat verplicht is. Mensen die vanwege een beperking 

of (chronische) ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven niet aan de 

mondkapjesplicht te voldoen.  

Groepsvervoer 

Het RIVM geeft in haar laatste advies aan dat de preventieve maatregelen in het 

groepsvervoer verder kunnen worden versoepelend. Daarbij moet wel rekening 

gehouden worden met het feit dat het een kwetsbare doelgroep betreft en sommige 

mensen niet gevaccineerd kunnen worden of onvoldoende immuunrespons op de 

vaccinaties zullen hebben. In het groepsvervoer voor ouderen en mensen met een 

(verstandelijke) beperking is het advies om standaard medische mondneusmaskers te 

gebruiken voor alle passagiers en de chauffeur. Hierbij kan een uitzondering gemaakt 

worden voor passagiers die niet in staat zijn een mondneusmasker te dragen. Op deze 

manier kan er worden overgegaan op een volledige bezetting van alle zitplaatsen in het 

groepsvervoer. 

Meer informatie: 

- RIVM - Advies van het RIVM over versoepelingen van het vervoer van ouderen en 

mensen met een verstandelijke beperking 

- KNV - Vervoersprotocollen Koninklijk Nederlands Vervoer 

- Rijksoverheid - Rijksoverheid – Nederland verder open met Coronatoegangsbewijs 

- Rijksoverheid - Het gebruik van mondkapjes 

- Rijksoverheid - Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte 

file:///C:/Users/maartjevanderrijt/Downloads/vragen%20en%20antwoorden%20over%20het%20coronatoegangsbewijs%20voor%20ondernemers
file:///C:/Users/maartjevanderrijt/Downloads/vragen%20en%20antwoorden%20over%20het%20coronatoegangsbewijs%20voor%20ondernemers
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10954-coronatoegangsbewijs-niet-verplicht-in-dorps-en-buurthuizen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/07/advies-versoepelingen-vervoer-ouderen-en-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/07/advies-versoepelingen-vervoer-ouderen-en-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.knv.nl/coronaprotocollen/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-ziekte

