
Nee

Behoor je zelf tot een risicogroep?

Kom je thuis in contact met mensen 

binnen een risicogroep?

Als er niet meer voldoende beschermingsmiddelen zijn…
Deze flowchart kan jou ondersteunen bij jouw besluit om geen zorg te verlenen bij 
tekorten aan beschermingsmiddelen. Je mag nooit worden gedwongen om met
onvoldoende bescherming te werken. V&VN adviseert met klem om pas te gaan
werken als je voldoende beschermd bent.
 

Heb je zorgtaken in je privésituatie die niet

door anderen overgenomen kunnen

worden?

Voor jou zijn de gezondheidsrisico’s zo hoog dat je kan afzien

van je zorgplicht. Ga in gesprek met je leidinggevende en 

bekijk samen welk werk er wél mogelijk is, waarbij je

gezondheidsrisico’s vermijdt. Bijvoorbeeld ander passend 

werk of werk vanuit huis. Advies: overleg met je (huis)arts 

en/of bedrijfsarts.

Ga je onbeschermd door met de zorg voor jouw

patiënt? Je maakt een persoonlijke afweging

waarbij je rekening houdt met:

- De verantwoordelijkheid die je ervaart voor je

patiënt, jouw collega’s en/of de samenleving

- Het besmettingsrisico voor andere patiënten 

- Het gezondheidsrisico voor jezelf 

Besluit je zorg te blijven verlenen,

ondanks de risico’s?

Voor jou zijn de risico’s thuis zo hoog dat je kan afzien van je

zorgplicht. Ga in gesprek met je leidinggevende en bekijk

samen welk werk er wél mogelijk is, waarbij je

gezondheidsrisico’s vermijdt. Bijvoorbeeld ander passend werk

of werk vanuit huis. 

Bespreek dit met je leidinggevende. Je kan besluiten af te 

zien van je zorgplicht op het werk. Ga in gesprek met je

werkgever en bekijk welk werk er wél mogelijk is, waarbij 

je gezondheidsrisico’s vermijdt. Bijvoorbeeld ander

passend werk of werk vanuit huis.

Bespreek je ontbrekende competenties (kennis, inzicht, 

attitude, vaardigheden) met je collega’s en je leidinggevende.

Verleen pas zorg aan patiënten met een (potentiële)

coronabesmetting als je jezelf voldoende competent voelt.

Je bent tot het moeilijke besluit gekomen dat het niet verantwoord is om aan je zorgplicht te voldoen.  

Bespreek je dilemma met je werkgever en je collega’s. Bekijk samen wat er mogelijk is om de 

risico's van het stoppen van jouw zorg aan jouw patiënt(en) te beperken en welk werk er voor 

jou wél mogelijk is.

Heb je klachten die kunnen duiden op een

besmetting met het coronavirus?
Ja

Volg de richtlijnen van het RIVM. Overleg met je 

werkgever of er een coronatest voor jou beschikbaar is.

Bij koorts blijf je thuis. Pas als je 24 uur klachtenvrij bent, 

mag je aan het werk.
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Voel jij je voldoende competent om te

zorgen voor patiënten met een (potentiële)

coronabesmetting?

Je hebt het moeilijke besluit genomen om zonder 

voldoende bescherming zorg te verlenen. 

Bepaal samen met collega's en je werkgever het beleid voor

een zo veilig mogelijke werkomgeving. Overleg zo mogelijk met

de VAR. Je werkgever moet zich maximaal inspannen om de

veiligheidsrisico’s te beperken en je tot steun te zijn in deze

periode. Verleen de zorg aan (potentiële) coronapatiënten

zoals afgesproken binnen jouw werk en voor zover mogelijk

volgens de adviezen van het RIVM.

Ja


