
Preventiemaatregelen

Interventiemaatregelen #1 

Interventiemaatregelen #2

Noodrem

Naar worst caseVan verkoudheid

Sectoren nemen maatregelen :
• Basis hygiënemaatregelen: handen wassen, handgel en afstand houden.
• Sector gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen. NB: van belang dat dit 

beschikbaar is voor sector en voor mantelzorgergs (zoals doorzichtige maskers).

• Sector ventileert ruimtes zo veel mogelijk en laat activiteiten waar mogelijk buiten 
plaatsvinden.

• Werkgevers besteden extra aandacht aan werknemers die kwetsbaar zijn en/of 
zorgen hebben over hun gezondheid.

• Sector formuleert maatregelen samen met jongeren- en 
cliëntenraden.

• Overheid en sector werken aan informatievoorziening 
voor laaggeletterden en anderstaligen, jeugd met een 
beperking. Eventueel kan dit door inzet van 
sleutelfiguren.

Sectoren nemen maatregelen ter bevordering van naleving 
regels:
• Sector actualiseert gezamenlijke afwegingskaders op voor 

(thuis)zorgorganisaties.
• Overheid en sector hebben aandacht voor positieve 

communicatie (wat mag wél)

Overheid en sector op basis van sectorplannen:
• Extra aandacht voor luchtkwaliteit sector.
• Prioritaire teststraten openen voor (jeugd)zorgmedewerkers bij toenemende 

testvraag en doorlooptijden van reguliere teststraten.
• Extra aandacht voor vaccinaties / boosters
• Opschalen online jeugdhulp.
• Afspraken maken voor financiële dekking meerkosten (zoals PBM, extra 

personeel) en omzetderving (‘no show’ en (ziekte)verzuim)

Overheid en samenleving:
NB: niet van toepassing. 
Jeugdzorgsector blijft 
noodzakelijke diensten leveren.

Sectorale aanpak 
COVID-19

Dwarsdoorsnijdende thema’s: 

Ventilatie:
• Extra aandacht nodig voor luchtkwaliteit van de sector.

Gedrag en communicatie:
• Zorg voor specifieke doelgerichte communicatie voor jongeren, laaggeletterden, jongeren met een beperking en 

anderstaligen.

Kwetsbaren:
• Kwetsbare gezondheid beperkt zich niet alleen tot fysieke gezondheid maar gaat ook over mentale gezondheid en 

jeugd met beperkingen, waarbij de sector en de overheid ook alert moeten zijn op coronagerelateerde stress. 

Sector: Jeugdzorg

Algemene adviezen van de jeugdzorgsector voor de overheid:
• Uitgangspunt: continuïteit van jeugdhulp. Voorzieningen jeugdzorg 

blijven (zo veel mogelijk) open, ook in worst case scenario.
• Zie jeugdzorg niet los van aanpalende domeinen zoals onderwijs, 

sport en vrijetijdsbesteding. 
• Zorg ook voor goede ondersteuning voor ouders, verzorgers en 

mantelzorgers.
• Laat omgang, contact en bezoek zo veel mogelijk doorgang vinden.
• Zorg voor voorspelbaarheid in maatregelen voor jongeren.
• Inventariseer bij maatregelen ook de consequenties voor gezinnen.
• Intensiveer monitoring mentaal welbevinden kinderen en jongeren.

(Juridisch afdwingbare maatregelen, meer generieke maatregelen o.b.v.
sectorplannen)

(Verschillende gradaties van maatregelen en adviezen mogelijk in dit trapje van de maatregelenladder)


