
Waarom een aantal maatregelen in de zorg nog blijven 
LCT, 31 maart 2022 

In de maatschappij lijkt alles weer het oude normaal en toch blijven we in de zorg vaker 

mondneusmaskers dragen en testen met een PCR. Waarom eigenlijk? 

1. Mondneusmaskers 
Mondneusmaskers helpen in het beperken van de verspreiding van ziektekiemen via de lucht. Dus bij 

corona, griepvirussen en verkoudheden. Er zijn situaties waarin dit masker in de zorg belangrijk blijft. 

Maak zelf en/of met je team de afweging en overleg bij twijfel met de medische dienst. Vergeet 

hierbij niet het welzijn van de cliënten mee te wegen! 

A Als de continuïteit van de zorg in gevaar komt, bij dreigende bezettingsproblemen 

Als er veel infecties in een regio zijn kunnen er te veel medewerkers ziek worden. Een 

mondneusmasker helpt dan mee. De manager zorg/ dagbesteding in de regio kan hierover een 

besluit nemen in samenwerking met het infectiepreventieteam.  

B Als een client zeer kwetsbaar is en je werkt binnen 1,5 meter 

De meeste cliënten in de gehandicaptenzorg zijn niet kwetsbaar maar enkele cliënten wel. Hier 

houden we rekening mee. Met name bij een hoge leeftijd, het syndroom van Down en wanneer 

iemand een afweerstoornis heeft.  

C  Bij een verhoogde kans dat je een ander besmet of besmet raakt 

Dit zijn er de risicosituaties zoals die beschreven zijn in de richtlijn inzet medewerkers. In deze 

situaties dragen we in ieder geval een mondneusmasker 

• je bent zelf verkouden of grieperig (met een negatieve PCR) 

• de cliënt heeft verkoudheids-/griepklachten en je bent binnen 1,5 meter 

• op de woning is een verdenking of besmetting met griep of corona 

• je hebt een positief geteste huisgenoot of nauw contact met iemand met corona 

• tot en met dag 10 na een eigen positieve PCR-test (klachtenvrij) 

• tot en met dag 10 na terugkomst van vakantie uit een hoog risicogebied 

• bij hoog risico handelingen voor jezelf zoals het vernevelen bij cliënten 

2. Testen medewerkers met PCR-test 
In de zorg blijft het advies om met een PCR-test te testen. Een PCR-test pakt de aanwezigheid van het 

corona-virus sneller op, ook als er nog maar weinig ziektekiemen zijn. Juist om verspreiding zoveel 

mogelijk te voorkomen blijft de PCR-test van belang, ondanks de wachttijd op de uitslag. Ontstaan er 

daardoor grote bezettingsproblemen, dan kun je werken volgens het noodscenario bij 

bezettingsproblemen (coronaportal > medewerkers).  

3. En wat natuurlijk blijft zijn de basisadviezen 
• thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten en zich laten testen 

• zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden 

• geen handen geven 

• toepassen van handhygiëne 

• hoesten en niezen in de elleboog 

• papieren zakdoekjes gebruiken 

https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://mijnsheerenloo.sharepoint.com/:b:/r/sites/Coronaportal/Gedeelde%20documenten/Medewerkers/20220207%20Noodscenario%20bij%20bezettingsproblemen%20V7.1.pdf?csf=1&web=1&e=qr5epf

