Afwegingskader preventief gebruik pbm
We bevinden ons in een nieuwe fase in de coronapandemie. Daarin gaan we anders om met het preventief
gebruik van mondneusmaskers bij zorg en ondersteuning binnen de 1,5 meter:




Het is geen algemene maatregel meer.
Medewerkers dragen mondneusmaskers binnen de 1,5 meter als we dat nodig vinden vanwege
kwetsbaarheid van cliënten en de mate waarin ze beschermd zijn tegen corona. Deze afweging maken
we op basis van aandachtspunten op de volgende pagina.
We gebruiken het mondneusmasker ook preventief als de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers dit
wensen of als een medewerker zich daardoor beter beschermd voelt.

Algemene maatregelen
We blijven ons aan de algemene maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen houden:
- Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand.
- Klachten? Blijf thuis en doe een test. (PCR-test, zelftest is niet voldoende bij klachten.)
- Was vaak je handen.
- Hoest en nies in je elleboog.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.
- Haal een vaccin, booster- of herhaalprik.
- Geef elkaar geen hand, groet elkaar op een andere manier.
Besluitvormingsproces wel/geen preventief gebruik mondneusmasker
1. De locatiemanager beoordeelt de wegingspunten (zie volgende pagina) en trekt een voorlopige
conclusie over preventieve inzet pbm.
2. Hij of zij overlegt met het team en zo mogelijk met de medezeggenschap van
cliënten/verwanten/vertegenwoordigers.
3. Hij of zij legt zijn voorgenomen besluit ter toetsing voor aan de regiodirecteur.
4. Stemt de regiodirecteur in, dan communiceert de locatiemanager het besluit naar de medewerkers, de
cliënten en de verwanten.
Keuze medewerkers
Los van het besluit dat de locatiemanager neemt, kunnen zorgmedewerkers op basis van hun eigen
professionele inzichten, ervaringen en verantwoordelijkheid gebruik maken van de beschermingsmiddelen
die zij wensen.
Altijd pbm bij besmetting of verdenking
Als er sprake is van een (mogelijke) besmetting met het coronavirus MOET je gebruik maken van PBM.
Als de cliënt (mogelijk) besmet is, moet het bezoek dezelfde PBM dragen. In deze situatie is het
afwegingskader in dit memo NIET van toepassing!

Wegingspunten
Weeg de punten 1 en 2 af tegen de punten 3, 4, 5 en 6.
1. Het risico op een ernstig verloop van en sterfte na een coronabesmetting zoals:
 Een hoge leeftijd.
 Medische risicofactoren en eventuele onderliggende aandoeningen.
 Niet gevaccineerd zijn.
2. Het risico op een snelle verspreiding van het coronavirus zoals:
 De mate waarin de cliënten de instructies en hygiënevoorschriften kunnen opvolgen.
 Wonen in een groep met gedeelde voorzieningen en veel onderling contact.
 Wanneer er sprake is van een grote zorgafhankelijkheid.
 Is er vaak sprake van onplanbare zorgmomenten?
 Bij veel wisselingen binnen het team en/of het werken op andere locaties.
 Bij het onvoldoende snel een inschatting kunnen maken van de gezondheidstoestand van de cliënt of
mensen uit zijn/haar directe omgeving.

3. Factoren die risico’s beperken zoals:
 Kinderen onder de 18 jaar. Ook bij kinderen met een chronische aandoening en/of verstandelijke
beperking verloopt een coronabesmetting in het algemeen mild.
 Bewoners die geen adl-zorg nodig hebben en de hygiëne voorschriften goed kunnen naleven. Maar
wel begeleiding nodig hebben, die effectief op de anderhalve meter gegeven kan worden.
4. Het beeld van de vaccinatiegraad onder cliënten en medewerkers. Hoe hoger, hoe kleiner het risico.
5. Factoren die het effect van een preventieve inzet van pbm verminderen zoals:
 Cliënten die veel contacten hebben buitenshuis.
 Cliënten die zelfstandig gaan winkelen, reizen en naar vrienden gaan.
 Cliënten waarbij veel fysieke begeleiding nodig is en fysieke escalaties zijn waardoor het adequaat
dragen van PBM onmogelijk is.
6. Het nadeel van het preventief gebruik van pbm op cliënten. Daarbij kun je denken aan:
 De afhankelijkheid van de cliënt van mimiek op gezichten en signalen van mensen uit zijn omgeving.
 Communicatieproblemen door het preventief gebruik van mondneusmaskers bijvoorbeeld voor
mensen met een auditieve en/of een verstandelijke beperking.
 De invloed op de behandelrelatie met de cliënt door het preventief gebruik van mondneusmaskers.
 Angst, onrust en agressie bij cliënten door het preventief gebruik van mondneusmaskers.
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