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Inleiding 
We leven met elkaar in een bijzondere tijd die we niet eerder hebben gekend. We hebben allemaal in privé- en 
werksituatie te maken met overheidsbeleid en algemene maatregelen van het RIVM. Zolang we in de regio’s en 
landelijk zorgvuldig blijven monitoren en ons houden aan deze landelijke basisregels, gaan we ervan uit dat we 
besmettingen met Covid-19 zoveel mogelijk beperken.  
 

Waartoe dient dit document? 
Dit document biedt een leidend en kaderstellend kader waarin we met coronamaatregelen te maken hebben 
en heeft meerdere doelen:  

• Het geeft duidelijkheid over de landelijke basisregels en de uitgangspunten van ’s Heeren Loo die we 
hanteren in het toepassen van de verschillende maatregelen. 

• Het dient als onderlegger voor de meest recente richtlijnen en factsheets die voor de verschillende thema’s 
zijn ontwikkeld (bezoek, dagbesteding, onderwijs, etc.) en die te vinden zijn via deze link op de corona 
portalpagina. 

• Het is helpend bij het omgaan met de dilemma’s die ontstaan in het toepassen van de maatregelen.   

• Het geeft duidelijkheid over de rol van de regionale corona kernteams en de rol van het landelijke 
coronateam die passen bij de huidige fase, waarin de landelijke basisregels leidend zijn en de 
uitgangspunten van ’s Heeren Loo helpen in de vertaling van deze basisregels naar de zorg. 
 

 

 
De landelijke basisregels 
 
 

 

•   
 
Landelijke uitzonderingen op de 1,5 meter afstand 
Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren: 

• Mensen uit 1 huishouden (samen in een woning wonen) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 
houden. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen. 

• Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen. 

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. 
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor: 

• Hulpbehoevenden en hun begeleiders 

• Contactberoepen zoals kappers, masseurs 

• Sporters 

 

•   
 

• Handen wassen 

• Hoesten/niezen in de elleboog 

• Papieren zakdoekjes gebruiken 
 

Houd 1,5 meter afstand van anderen 

Pas hygiëne-maatregelen toe 

https://mijnsheerenloo.sharepoint.com/sites/Coronaportal
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•   
 
Denk aan:  

• Drukte in de woning 

• Drukte op de polikliniek 

• Drukte buiten 

• Drukte tijdens bezoek van de cliënt aan ouders/ verwanten/ andere belangrijke personen 

• Drukte op kantoor: werk zo veel als mogelijk thuis.  
 

Regels in het vervoer 

• Draag altijd een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer, busjes, taxi’s, touringcars, 
veerdienst. 

• Zitten er mensen uit een ander huishouden bij je in de auto? Dan draag je, indien mogelijk, allemaal een 
mondkapje. 

• In al het andere vervoer moet je 1,5 meter afstand houden (zoals op een rondvaartboot). 
 

•   
 

• Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.  

• Heb je klachten? Dan blijf je thuis, laat je testen en je ontvangt geen bezoek! Dit geldt voor 
medewerkers, cliënten en verwanten.  

 

• F 

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een verplichting een niet-medisch mondkapje te dragen in de 
volgende situaties: 

• In alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden zoals: 

- Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc. 

- Restaurants en cafés, theaters en concertzalen, wanneer mensen staan of lopen. Het 
mondkapje kan af wanneer mensen hebben plaatsgenomen op hun zitplaats. 

• Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant. 

• In het openbaar vervoer. 

In de volgende situaties geldt het advies niet: 

• Tijdens het beoefenen van theater, dans, acteren of muziek in de vorm van een culturele uiting. 

• In het zwembad in het water (maar in de kleedkamer en voor begeleiders buiten het water wel 
mondkapje) 

• Als mensen die vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen 
dragen. 

Vermijd drukte en grote groepen 

Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

Draag een mondkapje in publieke 

binnenruimtes 
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Uitgangspunten voor 's Heeren Loo: beperken van risico’s 
 

Het risico op besmetting kan geminimaliseerd worden door het hanteren van de volgende uitgangspunten: 
 
 
 

•   
 

De landelijke basisregels gelden voor iedereen in Nederland, echter het hanteren van de landelijke 
basisregels is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Voor veel mensen met een verstandelijke 
beperking is het hanteren van 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen niet haalbaar. Om hen veilig en 
verantwoord te kunnen begeleiden en behandelen maken medewerkers na zorgvuldige afweging gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. mondmasker) en/of van andere middelen die bescherming 
bieden (bv. plexiglas scherm). Zo kan de nabijheid die noodzakelijk is in de ondersteuning wel geboden 
worden en wordt het risico op besmetting beperkt. 

 
 

•   
 
Voor elk contact en bij elke verplaatsing van omgeving wordt een uitvraag gedaan op covid-19 achtige 
klachten, zowel bij de cliënt als bij degene(n) waar de cliënt mee in contact treedt (bv. verwanten). Is er 
sprake van covid-19 achtige klachten dan is contact of verplaatsing niet mogelijk. Een test kan dan op korte 
termijn uitwijzen of er sprake is van besmetting of niet.  
  
 

•   

  
Bij een nieuwe uitbraak is het in het kader van zowel de gezondheid als veiligheid van cliënten, verwanten 
en medewerkers belangrijk, om door middel van een bron- en contactonderzoek zo snel mogelijk de 
besmettingsbron te achterhalen en daarop te acteren. Om het bron- en contactonderzoek te realiseren 
moet bekend zijn welke contacten er met de betreffende cliënten, verwanten en/of medewerkers zijn 
geweest. Daartoe wordt een aantal gegevens van de contacten (bv. naam, datum, etc.) vastgelegd. Het is 
aan de teams en regio’s om dit goed te monitoren en te handelen indien dit nodig is. 

 
 

•   
 

In deze bijzondere en onzekere periode, zijn we continu bezig om te voorkomen dat cliënten en 
medewerkers besmet worden met het coronavirus. Een gezonde woon- en werkomgeving is om deze 
reden heel belangrijk. Je draagt daar zorg voor door de hygiënemaatregelen goed op te volgen, op een 
juiste wijze en het juiste moment (persoonlijke) beschermingsmiddelen te benutten, ruimtes goed te 
ventileren en airco’s beperkt te gebruiken. Daarnaast is van belang extra aandacht te hebben voor het 
psychosociaal welbevinden van de cliënten en de medewerkers. Door goed op elkaar te letten en voor 
elkaar te zorgen levert een ieder hier een belangrijk bijdrage aan. 
    

 
 
 
 

Houd je aan de landelijke basisregels 

Vraag klachten goed uit en acteer op de uitkomsten van deze uitvraag 

Achterhaal bij een uitbraak zo snel mogelijk de besmettingsbron en acteer hierop  

Draag zorg voor elkaar in een gezonde woon- en werkomgeving 
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•   
 

Het belangrijkste uitgangspunt in het voorkomen van besmetting met het covid-19 virus is dat mensen 
onderling 1,5 meter afstand houden. Er zijn echter cliënten die zich om uiteenlopende redenen niet aan de 
1,5 meter kunnen houden. Waar cliënten zich niet aan de 1,5 meter kunnen houden biedt het beperken 
van het aantal contacten de grootste bescherming tegen de verspreiding van het virus. Om een 
weloverwogen afweging te maken bij dilemma’s die gaan over het uitbreiden van het aantal mensen 
waarmee cliënten contact hebben, zijn onderstaande factoren van belang:  

• De sociaal-emotionele en fysieke kwetsbaarheid van de cliënten. 

• De psychosociale belasting van verwanten en belangrijke anderen. 

• Uitvoerbaarheid van de maatregelen. 
 

➢ Kies voor een vaste samenstelling van groepen (cliënten, verwanten, medewerkers) als 1,5 meter 
afstand niet haalbaar is 

• Om het aantal contacten van met name cliënten die zich niet aan de 1,5 meter kunnen houden te 
beperken wordt gewerkt volgens het principe ‘vaste groepen cliënten, met vaste medewerkers en 
zo veel mogelijk vaste verwanten/anderen’. De samenstelling en grootte van een ‘vaste groep’ 
staat niet vast. Deze is o.a. afhankelijk van het risicoprofiel van cliënten, het type dienstverlening, 
etc. 

• Voor cliënten die zich met zekerheid wél aan de 1,5 meter afstand kunnen houden is het 
besmettingsrisico vooralsnog beperkt. Zij kunnen met andere dan de vaste groep cliënten 
activiteiten ondernemen op de levensdomeinen wonen, onderwijs/werk en vrije tijd.  

 
➢ Reguleer drukte op de woonzorgparken 

De woonzorgparken van ’s Heeren Loo trekken veel mensen van buiten. In het openstellen van 
recreatie, horeca, sport, kerkdiensten en winkels voor dit publiek anders dan cliënten, hun verwanten 
en voor cliënten relevante anderen (bv. vrijwilligers) is zorgvuldigheid cruciaal. Meer mensen op het 
woonzorgpark zorgt voor meer drukte, het lastiger kunnen hanteren van de afstandsregel en mogelijk 
meer risico op besmetting. Dit betekent dat het belangrijk is om buiten cliënten, hun verwanten en 
voor cliënten andere relevante anderen (bijvoorbeeld vrijwilligers), zo min mogelijk anderen toe te 
laten op het park zolang er risico’s zijn op besmetting met het virus. Zijn deze risico’s gering dan is er 
weer meer ruimte mogelijk om ook voor cliënten en voor de zorg gerelateerde anderen zich op de 
woonzorgparken te laten begeven. 

 
➢ Behandel en begeleid waar mogelijk in een gemixte vorm van op afstand en fysiek nabij (blended) 

Het digitaal begeleiden en behandelen maakt dat het aantal contacten met anderen wordt beperkt. 

Bovendien maken de inzichten van de afgelopen periode, rondom het op afstand behandelen en 

begeleiden, duidelijk dat digitaal/online behandelen en begeleiden in veel gevallen voordelen kan 

bieden voor zowel de cliënt als de behandelaar/begeleider. Ditzelfde geldt voor mediërende 

behandeling. Volledig in fysieke nabijheid begeleiden of behandelen hoeft niet altijd meer de best 

passende oplossing te zijn. Het is aan de behandelaar of begeleider om te bepalen of het effect van 

begeleiding of behandeling op afstand zo waardevol is, dat dit als methode blijvend benut kan worden.   

  

Beperk het aantal contacten 
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•   

 
Het toepassen van de landelijke basisregels in het realiseren van wensen van cliënten en verwanten m.b.t. 
bezoek, dagbesteding/werk, behandeling, begeleiding, enz. vraagt om een vertaalslag per cliënt. Het is van 
belang dat er samen met de cliënt, verwanten, persoonlijk begeleider, gedragswetenschapper en/of arts 
VG een risico-afweging wordt gemaakt, zodat een maatwerkoplossing ontstaat. Omdat de individuele 
cliënt in veel gevallen samenwoont en/of -werkt met andere cliënten is het tevens van belang om in deze 
maatwerkoplossing het belang van de groep mee te wegen. 

 
 

  

Lever maatwerk 
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De coronaorganisatie 
We volgen als organisatie goed de veranderingen in de ontwikkeling van de cijfers en de landelijke 
maatregelen. We moeten hier snel in mee kunnen bewegen.  

De corona-organisatie, bestaande uit een landelijk team en de regionale teams, blijft bestaan zolang het covid-
19 virus actief is, er nog geen vaccin is en niet uitgesloten kan worden dat het covid-19 virus steeds opnieuw 
opleeft.  

Uitgangspunt voor de regio’s is dat zorg en ondersteuning geboden wordt volgens de landelijke basisregels en 
uitgangspunten van ’s Heeren Loo, het coronabeleid dat is opgesteld rondom verschillende thema’s en het 
schema ‘risiconiveaus en maatregelen’.  

 

Regionale coronateams 
De regionale corona teams dragen zorg voor uitvoer van het ’s Heeren Loo beleid in de regio. Zij hebben ook 
een monitor- en signaalfunctie voor de regio. Samen zorgen we ervoor dat we bij een opleving van 
besmettingen binnen ’s Heeren Loo snel en preventief kunnen acteren en besmettingen snel indammen.  
Dit betekent dat zij de ’s Heeren Loo basisregels, uitgangspunten en uitwerking hiervan vertalen naar de eigen 
regio en het effect hiervan monitoren. Dit alles op geleide van het aantal besmettingen. Het is aan de regio om 
dit goed te monitoren en te acteren op de ontwikkeling van cijfers. Hierin wordt eerst gekeken naar een lokale 
oplossing. Levert dit niet het gewenst effect op dan wordt dit op regionaal niveau opgepakt. Is ook dit niet 
toereikend dan wordt er landelijk geacteerd. Dit zoveel mogelijk in afstemming met cliënten- en 
verwantenraad. 
 

Landelijk coronateam 
De rol van het landelijk coronateam is vooral een monitorende en adviserende naar de regio’s en naar de RvB, 
ten tijde dat de regie regionaal ligt. Ook zal het landelijk coronateam de landelijke ontwikkelingen volgen. Door 
op deze wijze te werken kunnen we snel acteren op de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen 
’s Heeren Loo en van en met elkaar leren. Mocht er weer landelijk geacteerd moeten worden, dan heeft het 
landelijk team ook een beleid makende rol. 
 
Corona-voorzieningen Noordwijk, Ermelo, Apeldoorn 
Mocht regionale indamming ontoereikend zijn dan kan een beroep gedaan worden op coronavoorzieningen die 
in drie regio’s van ’s Heeren Loo continu beschikbaar blijven. Een uitgebreidere beschrijving van hoe te acteren 
is opgenomen in het ‘opschalingsmodel’. 

 


