Email: bestuurslidzorg@nmmv.nl

Addendum
Op maandag 11 mei ontvingen wij het volgende bericht van de heer Erik Janssen, Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat:
Over het protocol. Een werkgroep bestaande uit leden van verschillende ministeries heeft
naar uw protocol gekeken, en adviseert dat uw sector dit protocol kan vaststellen en
afsluiten – mits de navolgende aandachtspunten in acht worden genomen. U kunt deze zelf
verwerken in uw protocol. U hoeft het protocol niet nog eens aan ons te sturen.
Het gaat om de volgende aandachtspunten:
- Uit het protocol blijkt heel nadrukkelijk de communicatie richting de cliënten, maar niet hoe
bijv. medewerkers worden geïnstrueerd en op de hoogte gebracht.
NMMV: Hoewel het merendeel van onze leden een eenmansbedrijf heeft , komt het voor
dat zij stagiaires opleiden en/of medewerkers hebben. Daarom hebben wij de adviezen
hiervoor van het RIVM als extra bijlage bij de richtlijnen toegevoegd.
- Er kan nog een beetje meer aandacht worden geschonken aan hoe de handhaving eruit
gaat zien. Wie gaat er bijv. deurbeleid voeren indien nodig, en gaat diegene ook mensen
naar huis sturen indien dat nodig blijkt.
NMMV: leden die zonder personeel werken kunnen zich houden aan de richtlijnen en
Leidraad die wij hebben opgesteld. Leden met werknemers /stagiaires kunnen extra
instructie vinden in de extra bijlage bij de richtlijnen met adviezen van het RIVM.
- In communicatie richting cliënten staat "indien op 1 van deze vragen het antwoord ja is,
stel dan indien mogelijk de afspraak uit". Juist bij de vragen of iemand symptomen heeft, of
een huisgenoot met koorts, moet diegene thuis blijven. Dus het uitstellen va de afspraak is
dan niet “indien mogelijk”, maar verplicht. Daarnaast is het wellicht handig om de
verschillende vragen van de werknemers aan de cliënten hetzelfde te laten zijn (nu
verschillen ze per deeldocument).
NMMV: wij hebben dit aangepast Naar : “Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’
antwoordt dan wordt de afspraak verplicht uitgesteld; wij verzoeken u om uw afspraak
kosteloos te annuleren.”
- Verduidelijk of vakbond of medewerkers werden betrokken bij dit protocol
NMMV: wij hebben geen medewerkers maar leden. Zij zijn doorgaans ZZP’ers. Wij hebben
hen het complete opstartprotocol voorgelegd en zij hebben gelegenheid gehad om feedback
te geven. Nu wij weer aanpassingen hebben gedaan zullen wij deze opnieuw ter beschikking
stellen en hen erop wijzen dàt er enkele aanpassingen zijn gedaan. Communicatie hierover
ontvangen zij per mail, via social media/besloten facebook groep NMMV en de documenten
kunnen zij terugvinden in het ledendeel op de website van de NMMV
- In het protocol wordt gesuggereerd dat VWS en het RIVM inhoudelijk hebben meegekeken
op het protocol. Na interne rondvraag is dat aan ons niet gebleken. We zouden u daarom
willen verzoeken deze suggesties op pagina 4 en 5 eruit te halen.

NMMV: wij hebben de onderdelen op pagina 4 en 5 eruit gehaald . Het lag niet in de
bedoeling te suggereren dat er al inhoudelijk was meegekeken met het protocol. Wat wij
bedoelden was dat wij telefonisch meermaals om informatie hebben gevraagd en de
adviezen die wij hebben gekregen verwerkt hebben in onze eerste/eerdere protocollen.
Excuses als dit verkeerd is overgekomen.
- In het protocol wordt beroep gedaan op meerdere persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij
deze willen wij u erop wijzen dat de medische voetzorg alleen in het geval van
onderaanneming van een podotherapeut gebruik kan maken van medische
beschermingsmiddelen (in alle andere gevallen mag er alleen gebruik gemaakt worden van
niet-medische beschermingsmiddelen). Daarnaast valt de sector in het geval van een
onderaanneming van een podotherapeut onder het protocol van de podotherapeuten.
NMMV: leden van de NMMV gebruiken bij elke behandeling PBM volgens de richtlijnen die
wij hanteren. Dit zijn niet-medische beschermingsmiddelen.
Wij hebben dit nu extra benadrukt.
Verder wijzen wij nog op een nader advies van RIVM voor (brancheorganisaties van)
contactberoepen. Dit advies kan door branches en individuele ondernemingen gebruikt
worden om veilig en gezond werken mogelijk te maken. We hebben dit advies bijgevoegd bij
deze e-mail.
NMMV: hiervoor dank. Wij hebben deze als extra bijlage toegevoegd aan de richtlijnen met
daar waar nodig aanvullingen vanuit de beroepsvereniging.
Het advies omvat onder meer uitleg over de door het RIVM aanbevolen gezondheidscheck
bij medewerkers. Die gezondheidscheck omvat enerzijds een vijftal vragen die de
medewerkers zichzelf dagelijks moet stellen alvorens naar het werk te gaan. Wanneer het
antwoord op één van de vragen ‘ja’ is, mag de medewerker niet komen werken. Anderzijds
betreft het een vijftal vragen die de contactberoepsbeoefenaar op voorhand dient te stellen
aan klanten. Wanneer het antwoord op één van de vragen ‘ja’ is, dient de afspraak met de
klant uitgesteld te worden.
NMMV: hoewel leden dus veelal zonder personeel werken hebben wij hier extra aandacht
voor gevraagd en aanvullingen gegeven in de adviezen van RIVM.
Het advies van het RIVM voor de contactberoepen omschrijft verder de mogelijkheid van
laagdrempelig testen en geeft tips over werkplekinrichting en -schoonmaak. Ook beschrijft
het dat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig is (behoudens bij
paramedische spoedzorg in combinatie met een negatief uitgevallen gezondheidscheck). Het
kabinet heeft aangegeven dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat medische
mondkapjes als COVID-19 maatregel worden gebruikt in andere sectoren dan de zorg. Wel
kan er naast specifieke COVID-19 maatregelen natuurlijk sprake zijn van al bestaande en
misschien strengere maatregelen vanuit de richtlijnen, kwaliteitsnormen of wetgeving voor
uw branche of beroepsgroep. Deze bestaande richtlijnen blijven uiteraard ook gelden.
NMMV: deze opmerking hebben wij al beantwoord en ook benadrukt richting de leden.
Wij verzoeken u kennis te nemen van het bijgevoegde RIVM-advies, dit te bestuderen en uw
ingediende protocol, indien de RIVM adviezen daartoe aanleiding geven, hier op aan te
passen.

NMMV: wij hebben hier gehoor aan gegeven.

We verzoeken u zodra het protocol door uw sector is vastgesteld, dit aan ons door te geven.
Wij zijn voornemens het protocol dan ook te publiceren op een speciale nog in te richten
gezamenlijke website van VNO/MKB NL, brancheorganisaties en de Rijksoverheid, zodat
voor een breed publiek inzichtelijk is welke sectoren protocollen hebben afgesloten en hoe
zij werken in een anderhalvemeter-samenleving.
NMMV: wij werken hier gaarne aan mee.

13 mei 2020,
Carlien Hofland
Voorzitter en bestuurslid zorg NMMV

