
 

 

 
 
 
 
 
Richtlijnen Corona en de begeleiding 
 
De Nieuwe Kracht kan, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, de dienstverlening niet 
meer volledig “face to face” bieden als gevolg van de hernieuwde afgekondigde maatregelen in 
oktober 2020.  
 
Een aantal zaken dienen we allen in overweging te nemen.  
 
Waarom veranderen we het beleid ten aanzien van “face to face” begeleiding? 
 

• Omdat op 13 oktober 2020 nieuwe maatregelen vanuit de overheid/RIVM zijn 
afgekondigd. 

• “Werk zoveel mogelijk vanuit huis” is het devies. 
 

Uitgangspunten: 
 

• We werken zo veilig als mogelijk. De gezondheid van de werknemer, werkgever en 
medewerker van De Nieuwe Kracht staat voorop. 

• We volgen de adviezen van het RIVM en wegen steeds af wat een “face to face” gesprek 
van De Nieuwe Kracht toevoegt. Is het niet noodzakelijk doe het dan niet. 

• We houden te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand. 
• We stellen onszelf steeds de vraag: “is het “face to face” bezoek maatschappelijk nuttig, 

noodzakelijk en/of gewenst? 
 
Checklist werkomgeving 
 
Er vindt sowieso geen “face to face” gesprek plaats in de volgende situaties: 

• Wanneer de gesprekspartner ziek, grieperig, verkouden is of wanneer dat geldt voor 
familie, vrienden, huisgenoten. 

• Wanneer in de nabije omgeving van de werknemer of de werknemer zelf behoort tot de 
risicogroep. Zie volgende pagina. 

• Wanneer de gesprekspartner in de directe omgeving ziekenhuisopnames heeft 
voortkomende uit Corona. 

• Wanneer de mogelijkheid tot het afstand houden van 1,5 meter NIET mogelijk is. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Maak vooraf afspraken 
 

• Hygiëne:  Is de ruimte waar het gesprek plaatsvindt schoon en gereinigd? 
• Wel/geen koffie/thee?, sowieso geen handen schudden. 
• Zijn er mensen in de directe omgeving van werknemer werkzaam in de zorg of 

mantelzorger? 
 
Wie behoort tot de risicogroepen voor corona? 
  
Bij het vaststellen van de risicogroepen, zijn dezelfde indicaties gebruikt als dat het Nationaal 
Programma Grieppreventie (NPG) hanteert voor de griepprik.  
Er zijn grofweg twee risicogroepen: 

• Ouderen vanaf 70 jaar; 
• Mensen vanaf 18 jaar met bestaande gezondheidsklachten; 

Onder deze gezondheidsklachten vallen: 
• Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen; 
• Chronische hartaandoeningen; 
• Diabetes mellitus; 
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 
• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na 

orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere 
leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie 
en/of bestraling bij kankerpatiënten; 

• Hiv Infecties (in overleg met de hiv-behandelaar); 
• Ernstige leverziektes; 
• Obesitas (BMI hoger dan 40). 

 
(Bron: RIVM) 
 
 


