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Plan van aanpak Sportvereniging KIS Versie 009 d.d. 4 oktober 

2020 
 
OPENSTELING SPORT UREN HELIOMARE 
 

A. Weekrooster :  Maandag 12:00 – 12:45 uur locatie zwembad 
   Dinsdag 12:00 – 12:45 uur locatie zwembad 
   Woensdag 19:00 – 21:00 uur locatie sporthal 
   Zaterdag 11:00 – 12:00 uur locatie zwembad 

B. Logistiek plan: de bezoekers van de zwemuren op maandag, dinsdag en zaterdag 
komen a) zelfstandig b) met vaste buddy.  
De bezoekers van de woensdag (sporthal) zijn onder te verdelen in volwassenen 
(eventueel met vaste begeleider), kinderen (met ouders) en verstandelijk beperkten 
(met woongroep begeleiding). 

C. Organisatiemaatregelen rondom sport activiteit: zie info onderstaande tekst. 
D. Hygiëne maatregelen:  

a. Handen desinfecteren bij binnenkomst 
E. Communicatie:  

a. Overleg en bereidheid checken vrijwilligers; 
b. Via website en nieuwsbrief leden informeren omtrent de voortgang en 

genomen beslissingen. 
F. Contact personen KIS : Timo & Inge Bakker, telefoon 0251- 25 47 14 of via 

secretariaat@dekis.nl  

Doelgroep zwem uren Maandag & dinsdag 
1. Volwassenen met een lichamelijke beperking – recreatief zwemmen 

Doelgroep zwem uren Zaterdag 
1. Volwassenen met een lichamelijke beperking – FYBROMYALGIEGROEP 

 

Doelgroep sport uren (Woensdag) 
1. Volwassenen met een lichamelijke beperking  
2. Volwassenen met een lichamelijke beperking  
3. Volwassenen met een verstandelijke beperking  
4. Jong volwassenen 12- 18 jaar met Lichamelijke en/of verstandelijke beperking  
5. Kinderen met lichamelijk en/of verstandelijke beperking  
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1. Gebruik zwembad 

Maximaal 15 toegestane zwemmers in het bad 
Nu de corona maatregelen per 28 september 2020 zijn verscherpt, heeft Revalidatiecentrum 
Heliomare een aanvullende eis gesteld van een groepsgrootte van max. 15 mensen in het 
bad. In het bad is de 1,5 meter eis NIET meer van kracht. Daarbuiten wel. 
 
De deelnemers van de maandag en dinsdaggroep zwemmen recreatief in het bad. De leden 
dienen daarbij de aanwijzingen inzake de richting van het zwemmen, op te volgen, welke het 
kader geeft. 
 
De deelnemers van de zaterdaggroep (fybromyalgiegroep) doen oefeningen in warm water. 
De oefeningen op zich vereisen voldoende ruimte rondom de deelnemers. Tevens dienen de 
deelnemers de aanwijzingen van het kader op te volgen.  
 

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen 
RIVM): 
• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg 
hierin het advies van de GGD); 

• Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 
dagen is vastgesteld; 

• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen); 

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes1;i 
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• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;1 

• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 
seconden; 

• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van 
objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een 
toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus; 

• Vermijd het aanraken van je gezicht; 

• Schud geen handen; 

• Zingen en schreeuwen is niet toegestaan. 

 

Voor bestuur & sleutelverhuurder: 
1. Hygiëneregels hangen bij het betreden van de badinrichtingen en worden binnen meermaals 
herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.); 

2. Regels voor kaderleden, zwembadgebruikers en bezoekers staan op de website en worden actief 
naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd; 

3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering. Stel waar 
mogelijk 1-richting looproutes in en beperk het aantal aanwezige personen voor het gehele complex 
of specifieke ruimtes; 

4. Het aantal bezoekers van de badinrichting dient actief bewaakt te worden en is gerelateerd aan 
hetgeen op de locatie en activiteiten verantwoord is binnen gestelde afstandsregels; 
 
5. Bezoekers moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in geval van een 
eventuele uitbraak. Deze gegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard; 

6. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen maken, etc., worden 
zo veel mogelijk vanuit huis gedaan; 

7. Revalidatiecentrum Heliomare draagt de zorg voor naleving van de vigerende 
schoonmaakprotocollen. Conform verschillende aanbevelingen dienen deze strikt en controleerbaar 
nageleefd te worden; 

8. Stel per locatie minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op de naleving van 
hetgeen in dit protocol is gesteld; 

9. Coronaverantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag) bepalen om (groepen van) 
personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie; 

 
1 Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en 
armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.  
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10. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse 
locaties van badinrichting moet worden uitgevoerd; 

11. Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij 
overtreding van de regels; 

12. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige manier hun 
werkzaamheden kunnen uitvoeren; 

13. Breng de huisregels in lijn met dit protocol; 

14. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. Bezoek van het 
zwembad 

Routing/aanmelden: 

1. Deelnemers dienen vooraf een reservering te maken.  
2. Bij binnen treden van de locatie dient u een mondkapje te dragen. 
3. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar; deelnemers zwem 

uren komen binnen via de hoofdingang en verlaten het revalidatiecentrum ook weer via de 
hoofdingang.  

4. Deelnemers van het parabadminton uur komen binnen via de hoofdingang en verlaten het 
revalidatiecentrum via de uitgang bij de sporthal.  

5. In Heliomare zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald 
dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;  

6. Inchecken gebeurt bij de kaderleden van de KIS doordat de deelnemer zichzelf kenbaar 
maakt middels ledenpasje. Er is absoluut geen fysiek contact. KIS maakt een lijst op basis van 
het lidnummer; 

7. Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5m afstand niet in 
het geding komt; 

8. Sportvereniging KIS hanteert een systeem dat registreert welke leden er op welke dag zijn 
binnen geweest; 

Omkleden: 

1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routing en de 1,5 meter 
afstandsregel dit toelaat; 

2. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn 
gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte 
aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te 
wijzen; 

3. Elke badinrichting bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Ook is 
het mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op een aangegeven plek te plaatsen. 

4. Omdat i.v.m. met de 1,5 meter maatregel niet alle omkleedcabines in gebruik mogen worden, 
worden deelnemers DRINGEND verzocht makkelijk passende kleding te dragen. Bijvoorbeeld een 
trainingspak, zodat het omkleden zo snel mogelijk geschied. Op deze manier kunnen zowel 
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vertrekkende alsmede binnenkomende zwemmers gebruik maken van de kleedcabines. Probeer 
thuis te douchen omwille van de tijdsdruk. 

5. Als de kleedkamers vol zijn, kunnen dames nog gebruik maken van kleedkamer 3. Het kader zal u 
hierover aanwijzingen geven.  

 

Voor zwemmers: 
1. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden 
van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter 
afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen 
hierop mogelijk. In het bad zelf zijn geen beperkende maatregelen; 

2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 

3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, 
minimaal 20 seconden; 

4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 

5. Bij toegang middels blauwe strippenkaart; bestel  en betaal online (https://dekis.nl/webshop/); 

6. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

7. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

8. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg 
hierin het advies van de GGD); 

9. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 
dagen is vastgesteld; 

10. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
coronavirus is vastgesteld; 

11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

12. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan; 
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Voor kaderleden: 
1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan; 

2. Houd 1,5 meter afstand; 

3. Schud geen handen; 

4. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na 
toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat; 

6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je 
dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen; 

7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek 
contact; 

8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

10. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg 
hierin het advies van de GGD); 

11. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de 
afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 

12. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

14. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan; 

15. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 
1,5 meter van een ander komt; 

16. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om 
anderen te waarschuwen. 
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Bezoek van het zwembad 
 

Omkleden: 

1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routing en de 1,5 meter 
afstandsregel dit toelaat; Draag makkelijk kleding zodat omkleden vlot kan geschieden. Zo kunnen 
zowel vertrekkende als binnenkomende zwemmers gebruik maken van de kleedcabines. 

2. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn 
gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte 
aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te 
wijzen; 

3. Elke badinrichting bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Ook is 
het mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op een aangegeven plek te plaatsen. 

 

Douche en toiletgebruik: 

1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan; 

2. Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden 
minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche 
blijven gelden; 
 
3. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis naar het 
toilet te gaan. Was na gebruik van toiletvoorziening je handen met zeep; 

4. Douches mogen gebruikt worden mits de afstandsregels blijven gehandhaafd; 

Gebruik materialen en hygiëne: 

1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden; 

2. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze 
worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van 
oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen. 

 

Activiteiten in de badinrichting 
 

Banenzwemmen 

1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de 
zwemmers vanaf de kant; 
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2. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht2 

3. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor 
volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen; 

 

Groepsactiviteiten3 

1. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden, doch maximaal 15 
mensen in het bad; 

2. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor 
volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen. 

 

Naschrift 

Dit document betreffende het zwemmen  is tot stand gekomen en opgesteld door de 
samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en 
Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de 
Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association 
(Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport 
Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, 
Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs 
Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse 
Zwembond (KNZB). 

Met dit protocol willen we eigenaren, exploitanten, huurders, zwemmers en bezoekers van 
badinrichtingen en zwemgelegenheden richting geven hoe te handelen. Hierbij is de lijn gekozen om 
binnen de kaders van het kabinetsbeleid én de richtlijnen van het RIVM zoveel als mogelijk ruimte te 
bieden aan lokaal maatwerk. Over die lokale invulling wordt door directie van de badinrichting 
overleg gevoerd met de ondernemersraad/personeelsvertegenwoordigers. Samen dienen de partijen 
te streven naar een zo groot mogelijk draagvlak. 

Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid voert de zwembranche gezamenlijk de 
noodzakelijke aanpassingen in bovenstaand protocol door. 

Versie 2.1 (02-07-2020) 

 

 

 

 
2 Dus tijdens het zwemmen is het toegestaan binnen 1,5m van elkaar te komen. Het is niet gewenst elkaar 
actief op te zoeken of te benaderen.   
3 Hieronder valt ook verenigingszwemmen 
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9. Gebruik sporthal 

Voor badmintonners:  
1. BUITEN DE BAAN: Houd de door het RIVM voorgeschreven afstand van 1,5 meter 

aan; 
2. OP DE BAAN: hierbij geldt geen voorgeschreven afstand. 
3. Kom alleen op vooraf besproken tijden; 
4. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden; 
5. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. 
6. Als je niet zelfstandig een transfer kan maken van je ADL naar sportrolstoel blijf 

je thuis (of je moet hulp meenemen vanuit je eigen familie/ sportbudy). Zie ook 
advies voor sporters met rolstoel, punt 2; 

7. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de 
accommodatie; 

8. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 
9. Ga voorafgaand aan het sporthalbezoek thuis naar het toilet; 
10. Was voorafgaand aan en na afloop van het sporthalbezoek je handen met water 

en zeep, minimaal 20 seconden;  
11. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke 

minimum; 
12. Iedereen krijgt zijn eigen shuttle. 
13. Iedereen gebruikt zijn eigen racket (geen racket uit het materiaalhok). 
14. Op één enkel speelveld blijven. De trainer bepaald de wisselingen. 
15. Er worden geen trainingen gegeven. De volledige tijd kan benut worden om vrij te 

spelen. 
16. Bij overschot aan spelers,  wordt gewisseld in tijdvakken van 10 minuten en ruilen 

dan met spelers aan de kant. Dus 10 spelen, 10 minuten pauze, 10 minuten 
spelen etc. 

17. In de pauzes blijf je op de daartoe aangewezen plaats.   
18. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie; 
19. Geforceerd stemgebruik in de zaal is niet toegestaan. 
20. Verlaat direct na het sporten de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing 

naar de aangewezen uitgang.  
21. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
22. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 
weer sporten en naar buiten;  

23. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-23). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de 
GGD);  

24. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;  
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25. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met  
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

26. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan  
zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
 

 
 

Advies voor sporters met een rolstoel  
 Dit is een aanvullend advies op de protocollen van NOC*NSF en is op zichzelf niet volledig. 

1. Zorg ervoor dat je de veelgebruikte onderdelen van je (sport)rolstoel schoonmaakt 
voorafgaand aan de training. Denk aan de hoepels, banden en remmen.  

2. Zorg dat je banden op spanning zijn. 
3. Normaalgesproken helpt je trainer of een teamgenoot je misschien met het klaarmaken van 

je trainingsspullen of de transfer naar je sportrolstoel. Dit kan nu niet. Houd er rekening mee 
dat je alles zelfstandig moet doen en het wat langer kan duren. Wees geduldig.  

4. Neem eventueel hulpmiddelen mee die je kunnen helpen zelfstandig te werk te gaan tijdens 
de training of in de voorbereiding. Denk aan een grijpstok om spullen van de grond op te 
rapen.  

5. Trek je trainingskleding thuis al aan.  
6. Controleer thuis of er genoeg lucht in je banden van sportrolstoel zit. Pomp ze anders op.  
7. Kom in je sportrolstoel naar de sportlocatie wanneer je niet zelfstandig de transfer kunt 

maken vanuit je dagelijkse rolstoel.  
8. Reis zo min mogelijk met onbekende personen. Als je het openbaar vervoer kan mijden, is 

dat beter.  
9. Gebruik alleen je eigen spullen en raak die van een ander niet aan. Gebruik dus ook niet 

hetzelfde sportmateriaal (bijvoorbeeld een bal), maar zorg ervoor dat je met je eigen spullen 
traint.  

10. Heb je hulp nodig bij het naar het toilet gaan? Zoek uit of dit op te lossen is middels 
bijvoorbeeld een uritip met urinezak of urinefles (en eventueel plastuit).  

11. Ben je niet in staat om zelfstandig te trainen, of heb je iemand nodig voor de toiletgang en 
overige zorg? Dan kun je alleen komen sporten met een begeleider. Deze persoon kan jou 
helpen als ‘sportmaatje’. Probeer zoveel mogelijk met hetzelfde sportmaatje te komen, het 
liefs iemand uit je eigen intieme kring (huisgenoot/gezinslid).  

12. Voor je sportmaatje gelden dezelfde regels als voor jou: kom niet binnen 1,5 meter van 
andere personen en raak geen spullen aan van anderen. 
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Bezoek van de sporthal 
Routing/aanmelden: 

 

1. Aanmelden via de site of telefonisch; 
2. Maximaal 12 personen per speelavond; 

3. Aankomst route via de hoofdingang; volg de routing naar de sporthal; Bij vertrek uit de 
sporthal kan de uitgang bij de sporthal zelf gebruikt worden.  

4. Draag bij betreden locatie een mondkapje. 
5. In de sporthal wordt tegen de klokrichting in gelopen. Deze routing bepaald dat sporters en 

bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen; 
6. Inchecken (indien noodzakelijk) gebeurt bij de kaderleden van KIS doordat de deelnemer 

zichzelf kenbaar maakt en het kaderlid dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact; 
7. Begeleiders mogen zich niet in de zaal begeven. Sporthal is alleen toegankelijk voor sporters 

en kader. 
8. Ieder hanteert de 1,5 meter maatregel tijdens het NIET sporten; Sporters die met ADL 

sportstoel de zaal betreden en transfer maken naar sportrolstoel, krijgen een plaats 
toegewezen door het kader. 

9. De KIS hanteert een systeem dat registreert welke leden er op welke dag zijn binnen 
geweest; 

 

 

Omkleden: 

1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de kleedkamers. Mits de routing en de 1,5 meter 
afstandsregel dit toelaat; Draag makkelijk kleding zodat omkleden vlot kan geschieden. Zo kunnen 
zowel vertrekkende als binnenkomende zwemmers gebruik maken van de kleedcabines. 

2. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn 
gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte 
aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te 
wijzen; 

3. Elke badinrichting bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Ook is 
het mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op een aangegeven plek te plaatsen. 

 

Douche en toiletgebruik: 

1. Bezoekers/sporters worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan; 

2. Toiletbezoek in de sporthal dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal 
1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden; 
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3. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Sporters wordt gevraagd om vooraf thuis naar het toilet 
te gaan. Was na gebruik van toiletvoorziening je handen met zeep; 

4. Douches mogen gebruikt worden mits de afstandsregels blijven gehandhaafd; 

Gebruik materialen en hygiëne: 

1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden; 

2. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze 
worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van 
oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen. 

 

 

Advies voor trainers en sportaanbieders bij rolstoelsporters 
• Richt een ‘hygiënepunt’ in waar sporters voorafgaand aan de training de veelgebruikte onderdelen 
van hun (sport)rolstoel kunnen schoonmaken. Zie er op toe dat ze hun hoepels, banden en remmen 
reinigen. Zorg voor schoonmaakmiddelen, schoonmaakdoekjes en handschoenen of handgel.  

• Normaalgesproken help je de sporters misschien met het klaarmaken van de trainingsspullen of bij 
de transfer naar hun sportrolstoel. Dit kan nu niet. Hou er rekening mee dat de sporters alles 
zelfstandig moeten doen en het wat langer kan duren. Wees geduldig. 

• Neem eventueel hulpmiddelen mee waarmee je de sporters op afstand kunt helpen mocht dat 
nodig zijn. Denk aan een grijpstok om spullen van de grond op te rapen.  

• Zorg ervoor dat sporters niet hetzelfde materiaal gebruiken/aanraken (bijvoorbeeld iedereen een 
eigen bal laten gebruiken en deze eventueel markeren).  

• Wanneer je meerdere oefenvormen tegelijk uitzet, werk dan in circuitvormen. Op die manier is het 
makkelijker om ook tijdens het wisselen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Denk aan vaste 
plaatsen, een duidelijk doordraaisysteem en één vaste rijrichting.  

• Heeft een sporter hulp nodig bij het naar het toilet gaan? Zoek uit of dit op te lossen is middels 
bijvoorbeeld een uritip met urinezak of urinefles (en eventueel plastuit).  

• Laat sporters een begeleider meenemen wanneer ze niet zelfstandig kunnen deelnemen aan (de 
zorg rondom) de sport. Deze persoon kan dan helpen als ‘sportmaatje’. Stimuleer de sporters om 
zoveel mogelijk met hetzelfde sportmaatje te komen, het liefs iemand uit je eigen intieme kring.  

• Voor sportmaatjes gelden dezelfde regels als voor de sporters en trainers: kom niet binnen 1,5 
meter van andere personen en raak geen spullen aan van anderen. 
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Voor de vrijwilligers in het algemeen: 

 Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts en benauwdheid. 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. 
 Ga voorafgaand aan ons sport uur thuis naar het toilet. 
 Houd altijd 1.5 meter afstand tot iedereen: collega’s en bezoekers. 
 Nies en hoest in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes of tissues. 
 Was voorafgaand ons sport uur je handen. 
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Procedure voor handen wassen 
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Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de 
COVID-19 pandemie  
Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 
pandemie. (versie juli 2020) 
 

Inleiding  
De COVID-19 pandemie die begin maart 2020 ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft 
geleid tot aangepaste richtlijnen om hulpverleners en slachtoffers zo goed mogelijk te beschermen. 
Nu de verspreiding van het virus is afgenomen en het aantal besmettelijke mensen volgens het RIVM 
flink is gedaald, is de kans op een besmetting zeer klein geworden. Daarom heeft de NRR in overleg 
met AZN (Ambulancezorg Nederland), de NVMMA (Nederlandse Vereniging van Medische Managers 
Ambulancezorg), het RIVM en HartslagNu het advies voor tijdelijke aanpassing van de 
reanimatierichtlijnen (10 april 2020) herzien. Naar het oordeel van de deskundigen van deze 
organisaties is het verantwoord en derhalve belangrijk dat we de reanimatiezorg weer terugbrengen 
naar de eerder bestaande praktijk. 

Achtergronden bij het advies  
Risico’s op infectie 
Het aantal mensen dat besmettelijk is, is de afgelopen weken flink gedaald. 
Deze daling maakt dat de kans dat een slachtoffer met een circulatiestilstand 
besmettelijk is als zeer laag wordt ingeschat. Daarnaast kan iedereen met 
corona-gerelateerde klachten zich sinds 1 juni laten testen. Dit maakt dat 
naasten over het algemeen goed op de hoogte zijn van een eventuele 
besmetting met het SARS-CoV-2 virus. 
In het zeldzame geval dat een slachtoffer toch het SARS-CoV-2 virus bij zich 
draagt en besmettelijk is, is het risico van overdracht van het virus bij 
luchtweghandelingen, zoals mond-op-mond beademing, zeer hoog. 
Daarnaast geldt nog altijd een verhoogd risico op een ernstig beloop van 
COVID-19 voor mensen uit risicogroepen. 
 
Uitkomsten reanimatie 
Er zijn in Nederland nog geen cijfers bekend over de uitkomsten van 
reanimatie in de afgelopen twee maanden. Publicaties uit het buitenland laten 
wel zien dat er minder wordt gereanimeerd en dat vertraging optreedt bij de 
opstart van reanimaties. Daarbij is ook afname van de kans op overleving 
gezien. Op basis van de afgenomen aantallen besmettelijke mensen zijn de 
Reanimatie Raad, HartslagNu, AZN en de NVMMA van mening dat het 
mogelijk is de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de praktijk zoals 
we dat in Nederland voor de coronacrisis gewend waren. De goede  
verlevingscijfers van slachtoffers met een circulatiestilstand willen we graag 
overeind houden. 
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First responders en burgerhulpverleners  
 
Alle first responders en burgerhulpverleners kunnen worden ingezet. Exclusie 
op basis van leeftijd bij het oproepen van first responders en 
burgerhulpverleners komt te vervallen. 
 
De hulpverlener wordt dringend gevraagd NIET op een oproep te reageren 
wanneer: 
 
1) De hulpverlener positief getest is op COVID-19 en zolang hij/zij door 
GGD/RIVM als besmettelijk wordt beoordeeld. 
2) De hulpverlener één of meerdere klachten heeft die passen bij besmetting 
met het coronavirus. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte 
3) De hulpverlener huisgenoot is van iemand met één of meerdere klachten 
die passen bij besmetting met het coronavirus en volgens de adviezen van 
het RIVM thuis dient te blijven. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-
19/ziekte  
 
De hulpverlener wordt dringend geadviseerd NIET op een oproep te 
reageren 
wanneer: 
• De hulpverlener of één van zijn huisgenoten behoort tot één van de COVID-
19 risicogroepen welke zijn gedefinieerd door het RIVM. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen 
 
 

 

Advies basale reanimatie door omstanders, first responders en 
burgerhulpverleners. 
Terug naar normale richtlijn 

Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf nu dat het advies is deze weer uit te voeren volgens de 
normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist van de meldkamer ambulancezorg anders 
aangeeft. 

Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten. 

• Vraag de meldkamercentralist of van de normale richtlijnen moet worden 

afgeweken.  
• Hanteer zo mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert. 
• Beperk in alle gevallen het aantal BLS-hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie 
bezighouden tot het minimum. Maximaal twee BLShulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan 
op meer dan 1,5 meter afstand. 
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• Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan handenalcohol 
gebruikt worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een eventuele ander aanwezig 
hulpverleningsvoertuig. 
• Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op 
COVID-19 kunnen zich laten testen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/testen. Hulpverleners van politie en brandweer dienen ook contact op te nemen met hun 
bedrijfsarts. 
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Beperk het aantal BLS-hulpverleners 
tot 2 

Slachtoffer reageert niet 

Open de luchtweg 

Ademhaling niet normaal 

30 borstcompressies 2 beademingen 

Ga door met basale reanimatie 30:2 

Onderbreek borstcompressie en 
beademingen zo kort mogelijk 

Zodra de AED er is, zet deze aan en 
voer de gesproken opdrachten 

direct uit. 

Desinfecteer uw handen en polsen 
bij de ambulance of een ander 

hulpverlenersvoertuig nadat de 
reanimatie is overgenomen. 
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Beademen is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Voor hulpverleners 
geldt,zoals dit ook gold voor de coronacrisis, dat zij er voor kunnen kiezen 
geen beademingen te geven als ze dat niet willen of kunnen. Deze keuze 
geldt uiteraard ook andersom. Hulpverleners kunnen er voor kiezen wel te 
beademen als het advies is dit niet te doen. Hulpverleners dienen elkaars 
keuze in deze te respecteren. 
 
 
Wanneer nog reanimeren volgens COVID-19 richtlijn 
Voor de basale reanimatie geldt vanaf nu dat het advies is deze weer uit te 
voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist 
van de meldkamer ambulancezorg aangeeft dat de COVID-19 richtlijn voor 
reanimatie gevolgd dient te worden. De centralist gebruikt de tijd die first 
responder en burgerhulpverleners nodig hebben om ter plaatse te komen om 
meer informatie te verzamelen over het slachtoffer. Als daarin informatie 
naar voren komt die er mogelijk op wijst dat het slachtoffer besmettelijk is, 
dan zal de centralist de hulpverleners die als eersten arriveren adviseren om 
de COVID-19 richtlijn te volgen.  
In dit geval geldt voor de hulpverleners. 
 
• Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken. Open de 
luchtweg NIET en kom NIET bij het hoofd van het slachtoffer om te voelen en 
te luisteren; 
• Is de ademhaling niet normaal en ga je reanimeren, dek dan de mond en 
neus van het slachtoffer af met een stoffen doek, kledingstuk of mondmasker 
zonder het hoofd te bewegen; 
• Start met ononderbroken borstcompressies, geef GEEN mond-
opmond/masker beademing; 
• Gebruik de AED zodra deze er is; 
• Hervat daarna continu borstcompressies zonder beademingen. 
 
Indien de hulpverlener een doek of bijvoorbeeld een kledingstuk van zichzelf 
over het slachtoffer heeft gelegd, dan is het advies de doek of het kledingstuk 
te wassen met een normaal kledingwasmiddel alvorens het weer te 
gebruiken. 
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Advies basale reanimatie van kinderen  
 
Kinderen tot de puberteit 
Voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief 
beademen. Alleen indien het kind bewezen positief is getest op COVID-19 en 
nog besmettelijk is, geldt het advies niet te beademen. Uiteraard geldt ook 
hier dat het een ieder vrij staat toch beademingen te geven. 
 
Kinderen vanaf de puberteit 
Voor kinderen vanaf de puberteit geldt dezelfde richtlijn als voor 
volwassenen. Ook als het gaat om de aangepaste COVID-19 richtlijn. 
Uiteraard geldt ook hier dat het een ieder vrij staat toch beademingen te 
geven. 
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