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Via deze nieuwsbrief delen we met huidige stand van zaken en de nu geldende 

maatregelen. 

Update coronamaatregelen 
Het aantal besmettingen loopt hard op en we bevinden ons in een ingewikkelde situatie. 

Klanten beginnen zich ongerust te maken over medewerkers die niet gevaccineerd zijn of 

niet met een mondkapje op werken. De emoties lopen soms hoog op en het onbegrip is 

volop aanwezig. Via deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de huidige 

maatregelen en geven we informatie over de boostercampagne. 

Welke maatregelen volgen we 
Voor de werkwijze houden we de uitgangspunten van het RIVM aan. Die gaan voor wmo-

ondersteuning uit van de volgende preventieve maatregelen: 

• Medewerkers informeren voor zij beginnen met hun werk naar de gezondheid van de 

cliënt(en) en eventuele huisgenoten.  

• Medewerkers blijven thuis bij klachten die bij het coronavirus kunnen passen en laten 

zich testen. In het document van de Rijksoverheid staan klachten beschreven die 

kunnen passen bij het coronavirus;  

• 1,5 meter afstand houden indien mogelijk; 

• Geen handen geven; 

• Vaak en goed handen wassen. Gebruik van handschoenen is niet nodig als 

handhygiëne goed wordt toegepast.  

• Hoesten en niezen in de elleboog; 

• Papieren zakdoekjes gebruiken. 

Kom je binnen de 1,5 meter van je klant, draag dan een mondkapje. Bij werkzaamheden 

buiten de 1,5 meter hoef je geen mondkapje te dragen. 

Ik heb klachten die passen bij corona, wat moet ik doen 

Heb je klachten die passen bij corona, zoals: 

• U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); 

• U hoest; 

• U bent benauwd of kortademig; 

• U heeft verhoging (tot 38 graden Celsius); 

• U heeft koorts (vanaf 38 graden Celsius); 

• U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, zonder dat uw neus verstopt is.   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid/symptomen-coronavirus
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Dan is het belangrijk dat je test op corona. Dit kan in eerste instantie door het uitvoeren van 

een zelftest. Bij klachten dien je tevens altijd ook een PCR te laten uitvoeren. Voor 

zorgmedewerkers is hiervoor een prioriteitsnummer. Gebruik dit dan ook als je moet laten 

testen. 

Prioriteitsnummer PCR test: 0800-8101 

Dit kan ook worden gebruikt wanneer je moet laten testen omdat je naar voren komt uit een 

bron- en contactonderzoek. 

Ik werk binnen een flat of zorginstelling, wat nu? 
 

Als je binnen een zorginstelling werkt of je gebruikt de entree van dit gebouw om bij je klant 

te komen, dan volg je de aanwijzingen van het gebouw. Dit komt altijd neer op: 

• Draag een mondkapje in de algemene ruimte en liften 

• Ontsmet de handen bij binnenkomst en vertrek 

• Loop direct naar de woning van je klant 

• Houd 1,5 meter afstand 

Mijn klant is ziek, wat nu? 
Vraag voordat je naar binnengaat of alles goed gaat met je klant. Zo heb je een eerste 

check of de klant klachten heeft die passen bij corona. Mocht dit zo zijn dien je dit aan te 

geven en te vertrekken. Bel hiervoor altijd naar kantoor om te overleggen. 

Ik ben niet gevaccineerd, heeft dit gevolgen? 
Alhoewel wij voorstander zijn van vaccinatie blijft dit (vooralsnog) een eigen keuze. We 

registeren niet wie er wel of juist niet is gevaccineerd. De klant mag dit echter wel vragen. 

Het beantwoorden van deze vraag blijft jouw keuze.  

We merken dat er problemen ontstaan bij medewerkers die niet zijn gevaccineerd omdat 

klanten dit soms niet kunnen begrijpen of accepteren. Dit is een heel lastige discussie die we 

helaas steeds meer voeren. Het verzoek is dan ook om vooral elkaar in de waarde te laten. 

In de landen om ons heen zie je vergaande ontwikkelingen wat betreft een vaccinatieplicht. 

Nederland is nog niet zo ver. We houden deze ontwikkelingen in de gaten. Uiteraard delen 

we dit als er meer informatie is. 

Boostercampagne 
De boostercampagne is begonnen. In eerste instantie zou iedereen hier gelijk aanspraak op 

kunnen maken. Later is dit teruggedraaid en worden eerst de ouderen en medewerkers in 

ziekenhuizen geprikt. 

Zodra de wmo-ondersteuning aan de beurt is zullen we dit direct kenbaar maken. De 

vaccinatie moet worden gezet door de GGD. 

 
 


