
 

 

Inzet en testbeleid medewerkers Gehandicaptenzorg 

27.03.20 

Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 ( hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) 

worden de volgende vragen doorlopen:  

1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden? 
Zo ja, thuisblijven tot 24 uur koortsvrij. 
 
Heeft de medewerker klachten van hoesten en/of neusverkoudheid zonder koorts dan ook 
de volgende vragen doorlopen. 

 

2. Is het mogelijk dat de medewerker thuisblijft? 
Zo ja, thuisblijven tot 24 uur na verdwijnen klachten. 
 

3. Is het mogelijk dat de medewerker de werkzaamheden aanpast zodat er geen significant 
contact is met cliënten, zoals zorgverlening middels digitale hulpmiddelen, telefonisch 
contact of administratieve werkzaamheden? 
Zo ja, werkzaamheden aanpassen.  

 
4. Is het mogelijk dat de medewerker > 1,5 m afstand houdt tot of slechts een vluchtig contact 

(<5 minuten) heeft met de cliënt?1 
Zo ja, pas algemene hygiënemaatregelen toe. 
 

5. Werkt de medewerker met lichamelijk kwetsbare of oudere cliënten?2 

a. Zo ja, bij voorkeur thuisblijven. Indien het voor de continuïteit van zorg noodzakelijk 
is dat de medewerker directe cliëntenzorg bij lichamelijk kwetsbare cliënten blijft 
verrichten en/of fysiek contact onvermijdbaar is: 
- Persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM*) gebruiken, zodat de medewerker 

de cliënt niet besmet. 
- Zo mogelijk en indien beschikbaar, de medewerker testen. 

b. Zo nee, dan kan de medewerker werken met het toepassen van de algemene 
hygiënemaatregelen. 

 
* PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch 

mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmaker kan 3 uur achtereen 

gedragen worden (bij verschillende cliënten). De handschoenen moeten per cliënt gewisseld worden. NB 

Beschermende maatregelen ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de client dienen altijd 

conform richtlijnen voor de betreffende handelingen te worden uitgevoerd. 
 
1 Toelichting, zie ook de instructie bij gebruik PBM gehandicaptenzorg: Met een afstand van meer dan 1,5 
meter tot de cliënt, kun je veilig werken. Je hebt geen PBM nodig, ook niet als je zelf of de cliënt hoest of niest. 
Hieronder vallen: eten brengen, medicatie brengen, begeleidingsgesprekken en huishoudelijke 
ondersteuning. Vluchtig contact is een kort contact van minder dan 5 minuten. Ook dan kun je vaak veilig 
werken zonder PBM. Hieronder valt niet-lijfgebonden zorg, zoals medicijnen aanreiken, jas aantrekken. Je kunt 
ook denken aan ondersteuning geven bij het eten en haren kammen. Zorg er dan voor dat je naast of achter de 

cliënt werkt.  

 
2 De kwetsbare cliënten in de gehandicaptenzorg zijn ouderen (>60 jaar), ernstig meervoudig gehandicapten, 
bij wie verpleegtechnische zorg en lichamelijke beperking op de voorgrond staat en chronisch zieken. Bij twijfel 
of cliënten tot de risicogroep behoren, betrek een AVG of huisarts. 
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Bij voorkeur thuisblijven tot 24 uur na verdwijnen klachten.

Indien niet mogelijk, ter voorkoming van besmetting van 
cliënt, dragen van chirurgisch mondneusmasker en 
handschoenen.

Indien de continuiteit van zorg in het geding is, overweeg 
testen   test negatief   aan het werk

  test positief    thuisblijven
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