
Landelijke 

routekaart 

rijksoverheid * 

Waakzaam  

 

Zorgelijk  

 

Ernstig  

 

Zeer ernstig  

 

Thuisbezoek familie 

en vrienden 

Geen beperkingen Maximaal 6 van een 

ander huishouden 

Maximaal 3 van een 

ander huishouden 

 Max 3 van een ander  

 huishouden >12 jaar 

 Maximaal 1 bezoek per dag 

 Blijf thuis 

 

 Max 1 bezoeker van een ander huishouden >12   

 jaar 

 

 Avondklok vanaf 21:00 uur tot 4:30 uur 

Horeca Reservering, vaste zitplaats 

en gezondheids- check 

verplicht 

Horeca open tot 01.00 

Laatste inloop tot 0.00 

Horeca open tot 22.00 

laatst inloop 21.00 

 Horeca gesloten   Horeca gesloten 

Uitvaart Met registratie, vaste 

zitplaats en 

gezondheidscheck; geen 

maximum 

Met registratie, vaste 

zitplaats en 

gezondheidscheck; 

geen maximum 

Met registratie, vaste 

zitplaats en 

gezondheidscheck; geen 

maximum 

 Met registratie, vaste zitplaats  

 en gezondheidscheck;  

 Maximum 100 personen 

 Met registratie, vaste zitplaats en  

 gezondheidscheck;  

 Maximum 50 personen 

Verpleeghuizen  

Maatregelen afhankelijk van de situatie op de locatie. Bijvoorbeeld reservering van bezoek, een gezondheidscheck, gebruik van mondneusmaskers, en 

het beperken van bezoek. 

  

 

 

Lockdown 
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Kleurcode 

gerelateerd aan 

draaiboek 

St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis, KSW  

Groen 

St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis, 

KSW 

Geel 

St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis, KSW 

Oranje 

St. Pieters en Bloklands 

Gasthuis, KSW 

Rood 

St. Pieters en Bloklands Gasthuis, KSW 

Roze 

Op de afdeling/woongroep zijn uitsluitend 

coronavirus positieve cliënten aanwezig 

  Situatie Geen aangetoonde 

besmette cliënten  

 

  

Geen aangetoonde 

besmette cliënten 

maar wel een positief 

bevonden medewerker 

en evt. cliënten 

preventief in isolatie 

o.b.v. klachten 

Er zijn 1 of meerdere 

cliënten positief 

bevonden. Er zijn 

mogelijk cliënten 

preventief in isolatie met 

verdenking op het 

coronavirus  

Er is een ongecontroleerde 

situatie ten aanzien van 

besmetting met coronavirus op 

de afdeling. Het is niet duidelijk 

welke cliënten en/of 

medewerkers onbeschermd 

contact met een bron hebben 

gehad en/of besmet zijn met 

het coronavirus 

 Er is een ongecontroleerde situatie ten  

 aanzien van besmetting met coronavirus op  

 de afdeling/woongroep. Het is niet duidelijk  

 welke cliënten en/of medewerkers  

 onbeschermd contact met een bron hebben  

 gehad en/of besmet zijn met het coronavirus 

 Cliënten kunnen niet (allemaal) op de kamer 

 geïsoleerd worden en maken ook gebruik  

 van de algemene ruimten zoals gangen en de  

 huiskamer 

  Cliënten Cliënten mogen zich vrij 

bewegen. Er gelden geen 

beperkingen  

 

 

Er wordt actief handhygiëne 

toegepast 

Cliënten mogen de 

afdeling niet verlaten, 

wel vrij bewegen op de 

afdeling 

 

Er wordt actief 

handhygiëne toegepast 

Cliënten mogen de 

afdeling niet verlaten en 

positief bevonden 

cliënten verblijven in 

isolatie op eigen kamer 

voor min. 10 dagen. 

Er wordt actief 

handhygiëne toegepast 

Cliënten mogen de afdeling niet 

verlaten en positief bevonden 

cliënten verblijven in isolatie op 

eigen kamer/appartement 

 

Er wordt actief handhygiëne 

toegepast 

 Cliënten kunnen niet (allemaal) op een  

 eenpersoonskamer geïsoleerd worden en  

 maken ook gebruik van de algemene ruimten  

 zoals gangen en de huiskamer en er wordt  

 extra handhygiëne toegepast. 

  Testbeleid Cliënten en medewerkers 

met klachten worden z.s.m. 

getest door het PBG 

testteam 

Cliënten en medewerkers worden preventief en/of 

met klachten z.s.m. getest door het PBG testteam 

Cliënten en medewerkers 

worden preventief getest. Ook 

cliënten met klachten worden 

z.s.m. getest door het PBG 

testteam 

 Cliënten en medewerkers worden   

 preventief getest  

  Zorgmedewerker Draagt een 

mondneusmasker  

 

 

Draagt een mondneusmasker  

 

 

Draagt mondneusmasker in 

algemene ruimtes 

 

 

 Voor betreden cohort afdeling wordt door  

 alle medewerkers een isolatieschort,  

 handschoenen, spatbril en FFP-2 masker   

 gedragen 
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Bij verdachte cliënten die op 

hun eigen kamer verblijven 

draagt de zorgmedewerker 

persoonlijk beschermende 

middelen (halterschort, 

handschoenen, spatbril en 

FFP-2masker). 

 

Bij preventieve quarantaine draagt de 

medewerker: mondneusmasker, haltershort, 

handschoenen en spatbril tijdens de 

zorgmomenten op het appartement. 

 
Bij verdenking of bevestiging bij cliënten op het 

corona virus draagt de medewerker: volledig 

Persoonlijke Beschermende Middelen (PBM):   

FFP-2, isolatieschort, handschoenen en spatbril. 

 

Draagt volledig persoonlijk 

beschermende middelen 

(isolatieschort, handschoenen, 

spatbril en FFP-2 masker) bij 

verdachte en positief bevonden 

cliënten die op hun eigen kamer 

verblijven. 

  

  Het restaurant Open voor cliënten en 

medewerkers op 1,5 meter 

Open voor cliënten en 

medewerkers welke 

niet in preventieve 

quarantaine verblijven. 

Open voor cliënten en 

medewerkers welke niet 

in preventieve 

quarantaine verblijven. 

Dicht 

 

 

 Mogelijkheden worden onderzocht, indien           

 gewenst, maaltijden leveren op afdeling/     

 appartement 

  Bezoek 

 

Conform landelijke 

maatregelen 1 bezoeker per 

dag op de kamer van de 

bewoner. 

 

Draagt een 

mondneusmasker 

 

Verzoek bezoek uit te stellen, tenzij in overleg met 

de leidinggevende van de afdeling.  

Wanneer u na overleg op bezoek komt draagt u de 

volgende beschermende middelen: 

mondneusmasker, halterschort, handschoenen en 

spatbril.  

  

Bij verdenking of bevestiging bij cliënten op het 

corona virus is bezoek alleen welkom wanneer de      

individuele situatie daar specifieke reden toe heeft. 

Verzoek bezoek uit te stellen  

Er wordt gebruik gemaakt van  

beeldbellen of bezoek komt 

met persoonlijke 

beschermende maatregelen 

appartement van de cliënt  

Max 1 persoon per keer per dag 

 

  Er wordt gebruik gemaakt van beeldbellen 

 Bezoek alleen welkom wanneer de      

 individuele situatie daar specifieke reden  

 toe heeft.    

 Max 1 persoon per keer in volledig   

 persoonlijke beschermende middelen 
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