Voor GGZ professionals duidelijke overzichten van de RIVM-richtlijnen bij covid-19
Schematische weergegeven voor professionals met Covid-19-klachten of huisgenoot met klachten
Heb je symptomen die
kunnen wijzen op Covid-19?
(1)

Ja

Bel je leidinggevende en
regel een test via je
werkgever of
Via 0800 - 1202 (2)

Nee
Testuitslag
positief?
Ja

Overleg met je leidinggevende. Je
kunt werken met inachtneming
van de algemene
hygiënemaatregelen (4)
Je blijft thuis (6)

Nee
Nee
Heb je een huisgenoot of
een nauw contact met
symptomen die kunnen
wijzen op Covid-19?
(1)

Ja

De huisgenoot of nauw
contactvraagt een test
aan
via 0800 – 1202 (3)

Testuitslag
positief?
Ja

Nee

Je behoort tot de
risicogroep?
(5)

•
•

Ja

Overleg met je
werkgever of je
bedrijfsarts of je veilig
kunt werken

Nee
Is dit
mogelijk?

Ja

Je kunt werken met inachtneming
van de algemene
hygiënemaatregelen
Je zondert jezelf af van de
huisgenoot met Covid-19 en je
blijft 14 dagen in quarantaine.
Je overlegt met je werkgever
welke werkzaamheden je wel
kunt doen (7) (8)
Passend vervangend werk of
vrijstelling van werk zonder
opbouw van min-uren

Nee

Als je nog niet bent getest: regel
een test via je werkgever of
via 0800 – 1202. Als je wel bent
getest en niet besmet bent,
overleg dan met de bedrijfsarts
over werkhervatting (4)

Na 14 dagen
klachtenvrij?
Ja

Je kunt werken met inachtneming
van de algemene
hygiënemaatregelen

Je kunt werken

Zorg dat je in geval van klachten, testen of ziekte van jezelf, een huisgenoot of nauw contact altijd contact zoekt met je leidinggevende om te overleggen. Patiënten die je verpleegt, ook als ze besmet zijn en je werkt met PBM, gelden niet
als nauw contact.
PBM: handschoenen, halterschort, schort lange mouwen, veiligheidsbril, face-shield, ruimzichtsbril, disposable bril, chirurgisch mondneusmaskers IIR. Ademhalingsbeschermingsmasker FFP2/ FFP1.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak.
Tijdens het wachten op de uitslag blijf je thuis. Je overlegt met je leidinggevende of en zo ja welke werkzaamheden je vanuit huis kunt doen.
Als de huisgenoot of nauw contact als symptomen ook koorts en/of benauwdheid heeft, mag je desondanks in afwachting van de testuitslag werken met gebruik van PBM. Overleg zoals gebruikelijk met je leidinggevende.
Je mag met milde klachten aan het werk (als je in ieder geval geen koorts hebt).
Longklachten als COPD of Astma, chronische hartaandoeningen of problemen in de afweer. Zie voor de volledige lijst https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
Je blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de eerste symptomen én tot je 24 uur vrij bent van symptomen én 48 uur vrij bent van koorts.
Als je binnen die 14 dagen symptomen krijgt die kunnen wijzen op Covid-19, dien je een test te doen. Als de test positief is, volg dan stap 1. Als je je niet hebt kunnen afzonderen van de besmette huisgenoot is de regel
dat je pas weer mag werken als alle huisgenoten na 14 dagen klachtenvrij zijn. Dit gaat in nadat de COVID-19-patiënt 1 dag klachtenvrij is én tenminste 7 dagen na de start van de symptomen én als de huisgenoot geen klachten heeft
gekregen in deze periode.
In uitzonderingsgevallen kan hiervan in overleg met bedrijfsarts en GGD worden afgeweken. De medewerker mag dan worden ingezet, mits deze zelf geen klachten heeft en dan met gebruik van PBM. In dat geval moet de medewerker
niet bij zeer kwetsbare patiënten worden ingezet.
(8) Wanneer het niet gaat om een huisgenoot maar om een ‘nauw contact’ en je hebt geen klachten dan mag je werken met gebruik van PBM tot 14 dagen na het laatste contact. Dit hoeft niet, zoals met een huisgenoot wel het geval is, te
worden overlegd met bedrijfsarts of GGD. Bespreek dit wel altijd aan je leidinggevende, omdat je passend werk moet verrichten zonder besmettingskans cliënten of collega’s en omdat je niet met kwetsbare patiënten mag werken.

De dag dat de symptomen zijn gestart geldt als eerste ziektedag. Als dat niet precies bekend is, geldt de dag dat de monsterafname plaatsvond als eerste ziektedag. Dit is van belang voor het juist tellen van de dagen die men thuis moet blijven.
versie 3 – 22 juli 2020. Afgestemd met RIVM

Voor GGZ professionals duidelijke overzichten van de RIVM-richtlijnen bij covid-19
Schematisch weergegeven voor ambulante zorg, de patiënt woont/verblijft thuis
Nee
Is er bij de patiënt Covid-19
vastgesteld? Of heeft deze
symptomen die daarop
kunnen wijzen? (1)

Ja

De patiënt wordt getest.
Mogelijk via de instelling en
anders via 0800 - 1202

Testuitslag
positief?
(2)
Ja

Je kunt zorg verlenen

Stel vast met de patiënt en de
behandelverantwoordelijke of de
zorg uitgesteld of digitaal kan

Nee

Is er bij de huisgenoot van
de patiënt Covid-19
vastgesteld? Of heeft deze
symptomen die daarop
kunnen wijzen? (1)

Ja

De huisgenoot van de patiënt
vraagt een test aan via
0800 - 1202

Nee

Je kunt zorg verlenen

Ja

Handel alsof ook jouw patiënt is
besmet tot iedereen in huis 14
dagen klachtenvrij is (4)

Testuitslag
positief?
(2)

Nee

Nee

Zorg verlenen met gebruik van
PBM binnen de voorschriften
(3)

Ja

Zorg uitgesteld of digitaal

Is dit
mogelijk?

Stel vast met de patiënt en
de
behandelverantwoordelijke
of de zorg tijdens de
quarantaineperiode
uitgesteld of digitaal kan

Ja
Is dit
mogelijk?
Nee

Zorg uitgesteld of digitaal

Zorg verlenen met gebruik van
PBM binnen de voorschriften.
(3)

Reguliere zorgverlening met
inachtneming van de
Coronaregels

•
•
1)
2)
3)
4)

! Informeer voorafgaand aan het huisbezoek telefonisch of de patiënt of zijn/haar huisgenoot klachten heeft die kunnen wijzen op Covid-19, zie 1).
PBM: handschoenen, halterschort, schort lange mouwen, veiligheidsbril, face-shield, ruimzichtsbril, disposable bril, chirurgisch mondneusmaskers IIR. Ademhalingsbeschermingsmasker FFP2/ FFP1.
Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak.
Behandel de patiënt in de periode waarin gewacht wordt op de testuitslag als besmet.
Kom je binnen de 1,5 meter afstand, lever je persoonlijke verzorging of ben je langer dan 15 minuten in een ruimte met de patiënt? Dan dien je gebruik te maken van PBM. Bij voorkeur handen wassen.
De 14 dagen gaan in nadat de COVID-19-patiënt 1 dag klachtenvrij is én tenminste 7 dagen na de start symptomen én de huisgenoot geen klachten heeft gekregen in deze periode.

In situaties waarin dit schema niet voorziet of je twijfelt, kun je als professional altijd besluiten noodzakelijke PBM te gebruiken.
Het is zo dat je zonder PBM niet gehouden bent zorg te verlenen.
versie 3 – 22 juli 2020. Afgestemd met RIVM

