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Algemeen: 

 Richtlijn Ambulant en Intakes = Afwisselend toepassen van Face to Face contact én Begeleiding op 

afstand (telefonisch contact en/of beeldbellen): 

o Voor ambulant geldt dat er, met ingang van 1 juni (streefdatum overheid waarop iedereen getest kan 

worden) tot 1 september 2020, afwisselend Face to Face contact en Begeleiding op afstand wordt 

toegepast (concreet: 1 week Face to Face contact bij de klant en 1 week Begeleiding op afstand). Dit om 

risicospreiding toe te passen (nog niet volledig Face to Face tot 1 september 2020). 

o Dit met inachtneming van de volgende voorzorgsmaatregelen: 

 Houd 1,5 meter afstand. 

 Vraag voor ieder Face to Face contact standaard na of de klant (én diens familie of iemand in 

netwerk), klachten heeft. Als dit het geval is ANNULEER je het Face to Face contact en ga je 

over tot Begeleiding op afstand. 

 Gebruik van mondkapjes voor Face to Face contact bij klanten. Dit is niet verplicht maar 

indien gewenst faciliteert Zintri deze doorlopend (locatie Hoofdkantoor in Rijen). 

 

 Bovenstaande richtlijnen zijn leidend in contact met klanten – derden: 

Naast veiligheid (voor medewerkers en klanten, derden) is continuïteit van zorg voor onze klanten essentieel, 

vanaf heden tot 1 september is een lange periode. Het is van belang dat de werkzaamheden kunnen doorlopen 

met inachtneming van de nodige veiligheidsoverwegingen. Leef daarom ten alle tijden de bovenstaande 

voorschriften goed na. Privé en werk gerelateerd. Informeer ook klanten over deze voorschriften (voorlichting en 

preventie). 

 Informeer standaard bij klanten of zij verkouden zijn, hoesten of koorts hebben voor een contactmoment en 
gebruik indien wenselijk een mondkapje.  
Bij aanwezigheid van één van bovenstaande verschijnselen gaat de afspraak Face to Face niet door (mocht deze 
toch gepland staan). Maak in dit geval gebruik van telefonisch contact, FaceTime of Conferencecall (telefonisch 
gesprek met meerdere betrokkenen) zodat de continuïteit van zorg geborgd is en blijft. 
Vraag klanten ook om jou standaard te informeren indien zij één van de klachten vertonen zodat de afspraak face 
tot face niet doorgaat maar in plaats daarvan via telefoon of beeldbellen. 
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 Ben je als medewerker zelf verkouden of hoest je, heb je koorts?  Heeft 1 van je gezinsleden koorts? 
o Als je niet ziek bent (verkoudheidsklachten, hoesten), blijf toch thuis. Meld je niet ziek in dit geval maar 

maak zoveel mogelijk gebruik van telefonisch contact, FaceTime, Conferencecall. 
o Als je niet ziek bent maar 1 van je gezinsleden heeft koorts, meld je dan niet ziet maar maak zoveel 

mogelijk gebruik van telefonisch contact, FaceTime, Conferencecall. 
o Ben je ziek? Meld je dan wel ziek. 

 

 Externe afspraken (klanten, collega’s, verwijzers en privé): 
Maak zoveel mogelijk gebruik van telefonisch overleg, MS Teams, FaceTime en Conferencecall. En maak géén 
fysieke afspraken. 
 
 

Overige:  
 

 Front- en Backoffice:  

Vanaf heden tot 1 september 2020 is er sprake van thuiswerken. Op kantoor (Zorgtoeleiding en Backoffice), blijft 

de gedeeltelijke bezetting van kracht (1 persoon per verdieping). Om die reden zullen jullie soms wat langer op 

reactie moeten wachten, excuus voor het ongemak en dank voor jullie begrip.  

  

 Externe afspraken (klanten, collega’s, verwijzers, privé):  

Maak vanaf heden tot 1 september 2020 zoveel mogelijk gebruik van contact op afstand, telefonisch overleg, 

FaceTime, Conferencecall. En maak geen fysieke afspraken. 

 

 

 Teamvergadering:  

- De Teamvergaderingen zijn vanaf heden tot 1 september 2020 tijdig afgelast. 

- Contact met MT wordt onderhouden door middel van maandelijks overleg met Sterrol  

Teamontwikkeling (welke de informatie in het team laat landen en tevens vragen  

vanuit het team meeneemt).  

- Voor vragen vanuit de Sterrollen of individuele medewerkers is MT direct bereikbaar (Marjolein op inhoud 

en Sonny op organisatie, bedrijfsvoering), maak daar waar nodig gebruik van. 

 

 Intervisie:  

In plaats van intervisie wordt er vanaf heden tot 1 september 2020 casuïstiekbespreking gehouden. Dit via MS 

Teams in groepjes van 4 en de Gedragsdeskundige. De planning verloopt via de directiesecretaresse. 

 

 MDO’s:  

In het belang van de zorg aan klanten en ten behoeve van jullie ondersteuning zullen de MDO’s vanaf heden tot 1 

september 2020 weer van start gaan via MS Teams (dus niet Face to Face). Via secretariaat kunnen afspraken 

wederom worden ingepland voor een MDO. 
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Specificaties: historisch verloop maatregelen 
  

Advies RIVM:  

Zintri volgt het advies RIVM op en zodoende zullen ook voor de ambulante zorg (en intakes), als 

cruciaal beroep, de contacten vanaf maandag 1 juni tot dinsdag 1 september 2020 niet langer meer 

volledig op afstand zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘Stoplichtmethode’: afwisselend face tot 

face contact én begeleiding op afstand (1 week face to face contact en 1 week begeleiding op 

afstand). Het is van belang dat er continuïteit van zorg blijft voor onze klanten in de overbrugging 

van deze lange periode van 1 juni tot 1 september 2020. Dit alles met inachtneming van de 

geldende voorzorgsmaatregelen. Bij het uitvoeren van je werk is het dan ook van belang de 

richtlijnen vanuit de bovenstaande Factsheet te hanteren “Handelingsadvies Coronavirus”.  

Wij volgen het advies RIVM nauwgezet, wees je ervan bewust dat de situatie wederom kan 

veranderend. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de actualisaties. 

 

Bij dezen informeren wij jullie over de maatregelen die zijn getroffen op 6 mei j.l. (geldend van 11 
mei tot 1 september 2020): 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-
het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

 Zie de Factsheet “Basisregels voor iedereen d.d. 6 mei 2020”, bron RIVM en onderdeel van 
deze Factsheet, pagina 1. 

Er is wederom sprake van een verspoeling van de maatregelen, korte samenvatting: 
o 11 mei kappers weer open en buitensporten op 1,5 meter toegestaan. 
o 1 juni mondkapjes in het OV en terrassen op 1,5 meter. Bioscopen en restaurants 

maximaal 30 personen. 
o 1 juli: campings en vakantieparken open. Samenkomsten tot 100 personen. 
o Nog steeds van toepassing tot 1 september 2020: Thuiswerken waar mogelijk 

(uitzondering cruciale beroepen), anderhalve meter, vermijd drukte. 
 

 
 
Bij dezen informeren wij jullie over de maatregelen die zijn getroffen op 21 april j.l. (geldend van 28 
april tot 20 mei 2020): 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-
het-coronavirus 
De maatregelen van 23 maart en 6 maart worden verlengd (zie hieronder voor deze maatregelen). 

Voor Zintri geldt dus een verlenging van de huidige maatregelen Factsheets van 28 april tot 20 mei 

2020.  

Er is sprake van een lichte versoepeling maar deze raakt niet onze sector (enkel indirect middels 

scholen en BSO’s die weer open gaan): 

o Basischolen en BSO openen op 11 mei hun deuren. 
o Sport voor kinderen en jongeren mogelijk vanaf 28 april (buiten met name). 
o Evenementen tot 1 september niet mogelijk. 
o Bezoek in verpleeghuizen niet toegestaan. 
o Blijf 1,5 meter afstand houden. 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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Bij dezen informeren wij jullie over de extra maatregelen die zijn getroffen op 23 maart j.l. (geldend 
tot 28 april 2020): 
https://www.rijksoverheid.bl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen 

Samenvattend:  

 Continuïteit van zorg blijft van belang voor onze klanten (ivm vitaal beroep). 

 Als ‘Paramedici’ die wij zijn (geen behandelaars maar zorgverleners), is het huidig beleid 

omtrent contact met klanten aangescherpt. Richtlijn voor Ambulant is geen Face tot Face 

contact, dus énkel telefonisch en/of beeldbellen (of andere alternatieven), met uitzondering 

wanneer de klant hierdoor in ernstige problemen komt (medische of psychiatrische 

indicatie). Wanneer er wel Face to Face contact is, hanteer in die situatie de 1,5 meter 

afstand en overige voorzorgsmaatregelen (zie Factsheet). Voor Beschermd Wonen (de 

meest kwetsbaren) geldt dat je met de Senior overlegt welke klanten wél gezien blijven 

worden Face tot Face, met inachtneming van de voorschriften (hier is de medische indicatie 

nl. aanwezig vanuit de Beschermd Wonen beschikking in vele gevallen). 

 Samenkomst met groepen (3 of meer dan 3 personen) officieel niet meer toegestaan tot 1 

juni 2020. 

 Heeft 1 lid van het gezin koorts, dan dient het hele gezin thuis te blijven. Officieel geldt deze 

richtlijn niet voor vitale beroepen, Zintri vind dit echter niet verantwoord en hanteert dit wel 

als richtlijn. 

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die reeds zijn getroffen op 12 maart j.l. (geldend 
tot 6 april 2020): 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-

maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland 

Samenvattend: 

 Zoveel mogelijk thuis werken met uitzondering van ‘vitale beroepen en sectoren’, waaronder 
zorgpersoneel. 

 De maatregelen voor Noord Brabant gelden nu voor heel Nederland. 

 Scholen gesloten (dit bericht werd 2 dagen na de maatregelen van 12 maart verkondigd. 

 Evenementen met meer dan 100 pp geannuleerd. 
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