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1 Voorwoord:

Protocol Covid 19- Zorgcentrum Het Leefhuis 

Zorgcentrum Het Leefhuis hecht veel waarde aan het bieden van gecontinueerde, kwalitatieve, goede zorg, 

waarbij vooral het contineren van de zorg als uitgangspunt genomen wordt. Vanwege de coronacrisis heeft 

Zorgcentrum Het Leefhuis de continuering op een andere manier voort dienen te zetten dan zij gewend is, 

namelijk middels individuele begeleiding, videobellen en andere communicatiemiddelen. Om toch weer de 

draad beetje bij beetje op te kunnen pakken, heeft Zorgcentrum Het Leefhuis voornemens de dagbesteding 

in kleine groepjes voort te zetten met in achtneming van de RIVM richtlijnen1. Wij vinden het erg belangrijk 

dat onze deelnemers de zorg krijgen die zij nodig hebben en zijn van mening dat wij dit op een 

verantwoorde manier kunnen bieden. Het Leefhuis beschikt over meerdere grote ruimtes, waarin 

deelnemers met twee of drie bij elkaar kunnen zitten en 1,5 meter afstand kunnen nemen. Daarnaast zijn 

er 5 toiletten aanwezig, voldoende om iedereen verantwoord naar de wc te laten gaan. Vanwege de 

kleinschaligheid zullen er niet meer dan +/- drie deelnemers per ruimte aanwezig. 

Middels pictogrammen worden alle regels en richtlijnen duidelijk gemaakt. Deze hangen in elke ruimte en 

hier worden deelnemers steeds op geattendeerd. 

 

2 Voorwaarden: 
De voorwaarden die Zorgcentrum Het Leefhuis stelt voor het deelnemen aan de dagbesteding, is dat 

ouders/verzorgers hun kind zelf  bewust maken van het dragen van een mondkapje in de bus of auto.  

 

3 Uitgangspunt: 
Uitgangspunt is dat voor kinderen en jongeren die geen verkoudheidsklachten hebben zoals 
neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, koorts en/of benauwdheid de dagbesteding doorgaat. 

 
Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt: 

 
• Tussen de kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

• Tussen kinderen en volwassen wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden. 

• Tussen volwassenen moet 1,5 meter afstand gehouden worden. 

• Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt: 

• Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
 
 

 

1 Bron :https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagbesteding-en-dagopvang en 
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Handreiking-dagopvang-dagbesteding-en-dagbehandeling 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagbesteding-en-dagopvang
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Handreiking-dagopvang-dagbesteding-en-dagbehandeling
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• Voor kinderen en jongeren die in het kader van lichamelijke verzorging of om andere redenen 
fysieke nabijheid vragen, wordt per situatie afgewogen wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is. 

 

4 Richtlijnen: 
• Hanteer de 1,5 meter regels tenzij dit door de noodzaak tot fysieke nabijheid of lichamelijke 

verzorging niet mogelijk is en in onderling overleg in de vorm van maatwerk toch positief besloten is 
over deelname aan dagbesteding, opvang of behandeling. 

o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
o Betrokkenen van 13 jaar en ouder houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot kinderen tot 

en met 12 jaar. 
o Betrokkenen van 13 jaar en ouder houden onderling minimaal 1,5 meter afstand. 

• Er is geen lichamelijk contact tussen betrokkenen. Lees meer over lichamelijk contact op de pagina 
over persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Als het kind of de jongere verkoudheidsklachten heeft, of een van de gezinsleden van het kind of de 
jongere heeft verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, keelpijn, hoesten en meer dan 
38 graden koorts of benauwdheid dan blijft het kind of de jongere thuis, ook als die zelf geen 
klachten heeft. 

• Regelmatig handen wassen met water en zeep. 

• Betrokkenen delen geen handdoek maar maken gebruik van papieren wegwerphanddoeken. 

• Betrokkenen hoesten en niezen in hun ellenboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Schud geen handen. 

• Vluchtig (minder dan 5 minuten) fysiek contact (insuline spuiten, naar toilet helpen, helpen met eten, 
verschonen van een stoma, het aanleggen van een sonde of het uitzuigen) mag. Ook hier geldt: 

o Beperk de periode van het lichamelijk contact. 
o Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen nodig die in een normale situatie ook 

gebruikt worden om hygiënisch te kunnen werken. 
o Was na deze handelingen de handen. 
o Probeer gedurende deze periode zowel mogelijk naast of achter het kind of de jongere te 

staan. 
o Dit is vanzelfsprekend anders als na zorgvuldige afweging voor een maatwerkoplossing is 

gekozen bij jongeren die door hun beperking niet in staat zijn de 1,5 maatregel op te volgen 
of die om andere redenen fysieke nabijheid van anderen vragen. Om bovenstaande RIVM 
richtlijnen uit te voeren kan het nodig zijn om in kleinere groepen dan gebruikelijk samen te 
komen en/of deelnemers te spreiden over verschillende ruimtes van de locatie. Ook kan 
gekeken worden naar spreiding van instroom en activiteiten over dagdelen en de gehele 
week. 

• Voor andere tips: zie de adviezen en tips bij noodopvang. 

• Binnenplaatsen waar mensen op 1 plaats zijn: 30 personen.  

o Uitzonderingen voor zorginstellingen  

• Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn, kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.  

• Binnen mag er 1 groep van maximaal 2 personen per dag op bezoek komen, richtlijnen in acht 

genomen.  

o 24, 25 en 26 december mogen er maximaal 3 personen op bezoek.  

• Mondkapjes zijn tot heden niet verplicht binnen de dagbesteding van Zorgcentrum het Leefhuis 

omdat deze niet openbaar is.  

• Binnen Zorgcentrum het Leefhuis vragen wij de deelnemers en medewerkers om een mondkapje te 

dragen wanneer naar het toilet loopt of over de gang loopt. 

• In de keuken wordt een mondkapje gedragen door zowel deelnemers als medewerkers. 

• Wanneer een begeleider uitleg moet geven tijdens schoolse taken, tijdens het poetsen of activiteiten 

waardoor zij niet op 1,5 meter kunnen blijven, zal de begeleider een mondkapje dragen.  

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Contact-bezoek-en-omgang/Persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Kwetsbare-omstandigheden/Noodopvang-van-kinderen-in-kwetsbare-situaties
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• Alle benodigde materialen liggen in zowel de grote keuken als de woonkamer, zodat het lopen 

geminimaliseerd wordt.  

• De looproute geeft aan in welke richting er gelopen wordt.  

• Wanneer de deelnemers eenmaal zitten en met hun activiteit bezig zijn zal de begeleider het 

mondkapje afdoen om zo het veilige, vertrouwde en geborgen gevoel te behouden.  
 
 
 
 
 

5 Ten aanzien van de veiligheid van medewerkers en cliënten geldt: 
- Een zorgprofessional die dagbesteding aanbiedt die hoest of niest blijft thuis of doet vervangend werk 

waarbij 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen. Indien dit niet mogelijk is bij werkzaamheden 
tijdens de dagbesteding, dient vervanging gezocht te worden voor deze professional. 
- Indien sprake is van koorts moet iemand thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij. 
- Medewerkers moeten altijd de algemene hygiëneadviezen van het RIVM volgen (geen handen geven, 
regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken). 
- Wanneer een medewerker binnen 1,5 meter langer dan 15 minuten in contact is geweest met iemand 
die positief is getest moet deze thuis blijven en op de 5e dag een test laten afnemen. Wanneer deze 
negatief is mag de medewerker weer aan het werk.  Bij een positieve uitslag dient de medewerker 10 
dagen in quarantaine te gaan.  
- Voor zorghandelingen waarbij PBM geïndiceerd zijn zie: 
https://lci.rivm.nl/covid19/PBMbuitenziekenhuis. - Het is aan de aanbieder om – in overleg met de 
gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar – zorg te dragen voor het waarborgen van de 
bescherming van de medewerkers en daarmee van hun beschikbaarheid. 
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6 Extra maatregelen Zorgcentrum Het Leefhuis. 
Zorgcentrum Het Leefhuis kiest er voor om met kleine groepjes van twee tot drie personen per ruimte te 

werken. Daarnaast hebben we looproutes gemaakt en een personenaantal aan de ruimtes gekoppeld. 

Middels groene kaartjes wordt duidelijk gemaakt waar de deelnemers mogen zitten en middels rode 

kaartjes wordt aangegeven dat ze hun handen moeten wassen.   

Deelnemers en medewerkers dragen mondkapjes wanneer zij door de gang lopen of naar het toilet gaan. 

Ook in de keuken wordt een mondkapje gedragen. 

 

7 Veilig vervoer van en naar dagbesteding en -opvang 
- Daar waar vervoer nodig is van en naar de dagbesteding en –opvang is het van belang dat de RIVM- 

richtlijnen voor bescherming en hygiëne in acht genomen worden. 

– De richtlijnen gelden zowel de cliënten als de chauffeur. Zie hiervoor: https://www.knv.nl/wp- 

content/uploads/2020/03/IW-protocol-veilig-en-verantwoordvervoer.pdf en https://www.knv.nl/nieuwe- 

hygiene-protocollen-voor-zorg-en-taxivervoer - Het is in de praktijk veelal niet mogelijk om bij 

groepsvervoer aan de hygiëne adviezen van het RIVM te voldoen (zoals ‘social distancing’). Deze vorm 

van vervoer zal dus veelal niet mogelijk zijn. 

- Een mogelijk alternatief is zelf vervoer van en naar de dagbesteding te regelen. Of dat verantwoord is in 

het licht van de richtlijnen van het RIVM zal per situatie verschillen. Zo zal het in de praktijk in principe geen 

probleem zijn indien de chauffeur een huisgenoot is waarmee u samen in een huis woont, omdat 

huisgenoten onderling doorgaans geen afstand houden van 1,5 meter. 

- Voor actuele informatie over overige vervoersmogelijkheden kunt u contact opnemen met uw 

zorgaanbieder. 

– Bij gebruik van vervoer moet een mondkapje opgezet worden.  

– Bij aanvraag van de rit vraagt de vervoerder, het callcenter en/of de chauffeur (daar waar de 

vervoerder/het callcenter geen rit-intake doet) aan de reiziger of deze aan corona gerelateerde 

klachten heeft (conform de richtlijnen van het RIVM, zie ook de bijlage bij dit protocol). Klachten? Dan 

kan de reiziger niet mee. Indien een reiziger zelf niet in staat is aan te geven of deze klachten heeft of 

niet, dan beantwoordt een verzorgende of begeleider de vragen. Als de chauffeur twijfels heeft of een 

reiziger wel klachtenvrij is, beslist de chauffeur of de reiziger wel of niet mee kan. Als de reiziger niet 

mee kan, laat de chauffeur dat het bedrijf weten. 

–  Vervoerder/callcenter (of de chauffeur daar waar de vervoerder/het callcenter geen rit-intake doet) 

houdt een overzicht bij van reizigers die zijn vervoerd. Zodat, indien noodzakelijk, tracering mogelijk 

is.  

–  De chauffeur gebruikt een chirurgisch mondkapje1 en de reiziger een niet-medisch mondkapje2 

– De chauffeur voert alle handelingen op de reguliere manier uit (denk aan gordel omdoen, rolstoel 

vastzetten, eventuele ondersteuning bij in- en uitstappen etc.).  

–  Er geldt geen maximering van het aantal reizigers per voertuig. Alle zitplaatsen mogen worden 

gebruikt. 

– Wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden een mondpakje wegens een van de uitzonderingen 

toegelicht in hoofdstuk 5 mogen er een personenauto maximaal 2 reizigers plaatsnemen. In de bus 

mogen er maximaal 4 reizigers plaatsnemen 

http://www.knv.nl/wp-
http://www.knv.nl/nieuwe-


 

Versie 4      

– Zorg er als reiziger voor dat u buiten klaar staat voordat de chauffeur komt voorrijden met het 

voertuig. 

–  Respecteer als personeel van instellingen en andere organisaties rondom het voertuig de minimaal 

1,5 meter. Kom niet in het voertuig.  

– Ga als chauffeur bij mensen thuis, instellingen en andere organisaties niet (mee) naar binnen. Houd 

buiten het voertuig ten opzichte van anderen zo veelmogelijk de minimaal 1,5 meter in acht. Blijf niet 

‘hangen’ en kom niet onnodig vroeg bij instellingen of andere organisaties aan. In geval van wachten, 

blijf bij of in uw voertuig.  

 

8 Zorgen over veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren 
De ongewone situatie van deze periode, zeker als dagbesteding, -opvang of -behandeling niet of in andere 
vorm door is gegaan, kan extra stress en spanningen veroorzaken. Dat kan van invloed zijn op de 
gezondheid en het welzijn van de kinderen en op de balans tussen draagkracht en draaglast van 
opvoeders. De kans op huiselijk geweld of (kinder)mishandeling kan daardoor toenemen. Dat vraagt een 
alertheid van alle betrokkenen, zodat signalen van overbelasting of een verstoorde balans tussen 
draagkracht en draaglast snel gesignaleerd worden en samen passende oplossingen kunnen worden 
gevonden. 

 
Wanneer er signalen zijn dat er een onveilige situatie ontstaat, of er vermoedens zijn van 
(kinder)mishandeling, dan worden de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
doorlopen. Dat betekent dat Het Leefhuis over deze signalen het gesprek met betrokken aangaat. Wij 
onderzoeken samen de signalen. 
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Worden ze herkend? Zijn de zorgen terecht? Is er extra hulp of ondersteuning nodig? Wat zou dat moeten 
zijn? Wie kan dat doen? Dat kan iemand zijn uit het eigen netwerk, een burgerinitiatief of een 
hulpverlener. Als de situatie onveilig is, overleggen wij met Veilig Thuis. 

 

• De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• Zorgen over veiligheid. 

• Gesprekstips bij onveiligheid. 

 

9 Veiligheid van zorgprofessionals 
Uiteraard moeten zorgprofessionals altijd de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM volgen (geen 
handen geven, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes 
gebruiken). 

 
In de zorg voor jeugd zijn beschermende maatregelen over het algemeen alleen nodig bij kinderen en 
jongeren die voor hun lichamelijke verzorging uit hygiënisch oogpunt eerder ook al persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruiken (bijvoorbeeld verschonen stoma, sondevoeding, uitzuigen) of, ter 
voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, bij kinderen en jongeren die hulp nodig hebben bij de 
lichamelijke verzorging en die positief getest zijn op het coronavirus, of verkoudheidsklachten hebben en 
meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten. 
Voor kinderen en jongeren die om andere redenen fysieke nabijheid vragen, zal steeds opnieuw 
gewogen moeten worden of en zo ja, welke beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

 
 

10 Pictogrammen en posters in en rondom de ruimtes  
Om de deelnemers zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden rondom de regels en afspraken zijn deze 
visueel gemaakt doormiddel van poster en pictogrammen. Hieronder volgt een overzicht van alle 
pictogrammen en posters die zijn ingezet.  
 

 
 
 
 
 
 

Bij deze sticker mogen de deelnemers 
plaatsnemen.  

 
 
 
 
 
 
 

Deze pictogram herinnert de 
deelnemers om hun handen met 
regelmaat te wassen  

http://www.veiligthuis.nl/
https://www.nji.nl/Werken-met-de-meldcode
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Kwetsbare-omstandigheden/Kwetsbaarheid-vanwege-zorgen-over-veiligheid
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Gesprekstips-voor-samenwerken-op-afstand-bij-gevoelens-van-onveiligheid
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Deze [pictogram geeft aan met 
hoeveel personen er in de ruimte 
gewerkt mag worden. 

 

 
 

- Hoest en nies in je ellenboog  

- Gebruik papieren zakdoekjes  

- Schud geen handen 

- Was vaak je handen  

- Gebruik zeep  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Deze pijlen maken inzichtelijk wat de 
looproute is. De deelnemers blijven 
zoveel mogelijk in de ruimte. Wanneer 
zij naar het toilet moeten mogen zij op 
de gang komen.  
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Wanneer u uw kind opgeeft voor de dagbesteding gaat u akkoord met de hierboven gestelde regels en 
richtlijnen en draagt u er zelf zorg voor dat uw kind of familieleden geen van de hierboven genoemde 

symptomen vertonen. 
 

Akkoord verklaring 
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