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Gezamenlijk advies van NHG, LHV, VGN, NVAVG, Actiz, Zorgthuisnl, Verenso, V&VN, AZN, 

KNOV, GGZ Nederland, NJI, ANT, KNMT, NVM-mondhygienisten, ONT, KNGF, PPN en RIVM

Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg, waarbij rekening 

wordt gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf en het risico op besmetting van 

patiënten/cliënten.

Dit beleid is van toepassing op de volgende sectoren en voor medewerkers die directe zorg* verlenen:

• Huisartsenpraktijk

• Gehandicaptenzorg

• Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen

• Wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp

• Ambulancedienst

• Verloskundigen en kraamzorg

• Geestelijke gezondheidszorg

• Instellingen voor jeugdzorg

• Abortusartsen

• Tandartsen en mondzorg

• Paramedische beroepen binnen instellingen

• Zorgmedewerkers in zelfstandige behandelcentra

Een zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of 

neusverkouden en/of koorts) en die directe zorg  verleent aan een patiënt/cliënt, kan 

GETEST  worden.

Totdat de testuitslag bekend is:

• Medewerkers met koorts: thuisblijven.

• Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM)  gebruiken zodat de medewerker de patiënt/cliënt niet 
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besmet. Volg hierin de richtlijnen van de beroepsgroep.

Als testuitslag bekend is:

• Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.

• Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

Dit betreft werkzaamheden die op minder dan 1,5 m ten opzichte van de patiënt/cliënt plaatsvinden.

Neem contact op met de werkgever voor de procedure rondom testen. De regie voor het testen ligt bij de 

GGD in de regio (zie https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19). Zorgmedewerkers die werken met 

lichamelijk kwetsbare of oudere personen hebben prioriteit.

PBM om te voorkomen dat de medewerker met klachten het virus overdraagt aan patiënten/cliënten, 

bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker type III en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het 

mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten/cliënten). De 

handschoenen moeten per patiënt/cliënt gewisseld worden.

NB Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de patiënt/cliënt worden de standaard PBM 

gedragen, bestaande uit een chirurgisch mondneusmasker type IIR, wegwerphandschoenen, een bril en 

schort. Zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis.

Versiebeheer
• 28-04-2020: Het testbeleid voor de verschillende sectoren buiten ziekenhuis is vorige week 

drastisch aangepast, waarmee de verschillen onderling zo goed als nihil zijn geworden. Om 

deze reden is hier nu één testbeleid geformuleerd voor alle zorgmedewerkers buiten 

ziekenhuis. Dit beleid vervangt de vorige 'Uitgangspunten inzetten en testten 

zorgmedewerkers' en alle daarbij behorende nadere uitwerkingen per sector.

• 17-04-2020: Een zorgmedewerker kan direct getest worden indien er symptomen zijn van 

COVID-19. Het proces tot aan en vanaf de testuitslag is beschreven.

• 10-04-2020: jeugdzorg toegevoegd aan inzet en testbeleid

• 08-04-2020: Prioritering testen voor zorgmedewerkers die werken met lichamelijk 

kwetsbare of oudere personen.

• 07-04-2020: Bij koorts thuisblijven tot koortsvrij ipv tot klachtenvrij; de vraag over een 

onbeschermd contact met bevestigde COVID-19-positieve patiënt is eruit gehaald; verschil 

in werken met lichamelijk kwetsbare of lichamelijk gezonde personen is verlaten.

• 03-04-2020: Link naar uitwerking specifiek voor verloskundigen toegevoegd. Uitwerkingen 

voor huisartsenpraktijk, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en 

kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en huishoudelijke hulp zijn gewijzigd.

• 01-04-2020: Link naar uitwerking specifiek voor zorgmedewerkers ziekenhuizen 

toegevoegd.
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• 31-03-2020: Link naar uitwerking specifiek voor zorgmedewerkers ambulancedienst 

toegevoegd.

• 30-03-2020: Link naar uitwerking specifiek voor medewerkers gehandicaptenzorg, voor 

medewerkers verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleindschalige woonvormen, en voor 

medewerkers wijkverpleging en huishoudelijke hulp toegevoegd.

• 25-03-2020: Link naar uitwerking specifiek voor medewerkers huisartsenpraktijk 

toegevoegd.

• 24-03-2020: Eerste versie (als 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers').


