Op donderdag 12 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de
verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te beperken. Deze maatregelen
hebben een grote impact op de maatschappij en we snappen dat dit ook de nodige
gevolgen heeft voor de leden van VPTZ Nederland.
VPTZ Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft een aantal keren contact
gehad met het RIVM om een en ander af te stemmen. Het advies blijft ook nu om als
VPTZ-organisaties de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dat geldt ook voor de extra
maatregelen die op 12 maart 2020 zijn ingevoerd door de overheid.
De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn:
•
•
•
•

•

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn
of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters,
sportclubs en sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de
werktijden te spreiden.
Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde
weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen
wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te
beperken.
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u
gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw
werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Daarnaast blijft het belangrijk goede hygiënemaatregelen te nemen. Goede hygiëne
draagt bij aan het voorkomen van besmetting.
•
•
•
•

Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen

Wat moet ik doen als ik Corona-besmetting vermoed in het hospice (bij cliënt of
vrijwilliger)?
Deze specifieke vraag hebben we voorgelegd aan het RIVM. Op het moment dat er een
vermoeden bestaat moet contact opgenomen worden met de huisarts van de cliënt. Bij
vermoedelijke besmetting van een vrijwilliger kan contact gezocht worden met haar/zijn
huisarts of met de plaatselijke GGD. De huisartsen staan in nauw contact met de GGD en
zullen op dat moment bepalen welke maatregelen nodig zijn. Het RIVM geeft aan dat
verdere richtlijnen op dit moment (nog) niet zijn te geven. Er heeft nog geen besmetting
plaatsgevonden in een hospice.
Kunnen vrijwilligers nog ingezet worden in het hospice of in de thuissituatie?
Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor medewerkers in ziekenhuizen en
verpleeghuizen. Deze richtljjnen kunnen ook voor vrijwilligers in acht genomen worden.
Het is in alle gevallen aan te raden om het gesprek open te houden. Stellen de cliënten
en mantelzorgers in de thuissituatie de inzet van de vrijwilligers nog op prijs? Voelen alle
vrijwilligers zich er goed bij om ingezet te worden in deze periode? Wij kunnen hier als
landelijk bureau geen regels voor opleggen, maar adviseren u om hier als individuele
organisatie keuzes in te maken.

Wat moet ik doen als ik twijfels heb over de opname/ondersteuning van een
cliënt? Mocht u twijfels hebben over de opname of ondersteuning thuis van een
specifieke cliënt, overleg dan in eerste instantie met de huisarts en thuiszorg. Daarnaast
is er een landelijk informatienummer beschikbaar voor vragen van burgers: 0800-1351.
Bezoek in het hospice
Ook bij twijfels over het bezoek in het hospice adviseren wij om in overleg te treden met
de betrokken familie en beroepskrachten. We begrijpen dat het ingewikkeld is om bezoek
te weigeren bij mensen in de laatste levensfase. Mocht iemand met milde klachten toch
een bezoek willen brengen dan adviseren wij om dit af te stemmen met de huisarts en/of
de thuiszorgorganisatie. VPTZ Nederland kan hier geen algemeen geldende regel voor
opstellen omdat dit per situatie erg kan verschillen.
Ontwikkelingen
We realiseren ons dat er op dit moment veel onzekerheid is over verdere ontwikkelingen
en mogelijke gevolgen. Helaas kunnen wij die niet wegnemen, maar wij houden de
ontwikkelingen natuurlijk nauw in de gaten. Mocht u aanvullende vragen, dilemma’s
knelpunten of tips hebben dan horen we die natuurlijk graag via info@vptz.nl of 0337601070. Wij proberen daar een zo goed mogelijk antwoord op te geven en kunnen dat
delen met de andere leden van de vereniging.
Informatie RIVM
Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staan. U vindt hier
regelmatig updates, veelgestelde vragen en informatiefimpjes.
www.rivm.nl
Informatie Ledensite VPTZ Nederland
Bovenstaande informatie is ook terug te vinden op de Ledensite van VPTZ Nederland:
https://leden.vptz.nl/nieuws/maatregelen-coronavirus/
VPTZ Nederland volgt alle ontwikkelingen op de voet. Als er veranderingen zijn in de
adviezen van het RIVM of als vragen van leden aanleiding geven voor nieuwe informatie,
dan passen wij deze informatie aan.
-------------------------------------------------------VPTZ Nederland
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort
033 – 760 10 70
E info@vptz.nl

