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Inleiding 
Hoewel het aantal nieuwe infecties daalt, zijn er op dit moment nog veel 
personen met COVID-19. Infectie met de nu dominante omikronvariant 
verloopt veelal relatief mild. Dat neemt niet weg dat er voor kwetsbare 
personen een risico blijft op ernstig beloop. Ouderen en mensen met een 
verstandelijke beperking hebben de gelegenheid gehad om zich te laten 
vaccineren en een boostervaccin te halen. Daarmee zijn ze zo goed 
mogelijk beschermd tegen ernstig beloop van COVID-19. 
 
In de maatschappij worden steeds meer versoepelingen doorgevoerd. 
Hierdoor neemt de vraag naar zorgvervoer toe. Op 15 december 2021 
werd voor het groepsvervoer van ouderen en mensen met een 
verstandelijke beperking een bezettingsgraad van 2/3 geadviseerd om het 
risico op besmetting voor inzittenden te beperken. Met het openstellen 
van de maatschappij leidt deze beperkte bezetting tot onvoldoende 
capaciteit om aan de vervoersvraag te voldoen. Daardoor dreigen mensen 
uit kwetsbare groepen beperkt te worden in hun deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. 
 
De vraag is welke maatregelen in de huidige omstandigheden passend en 
nodig zijn bij het groepsvervoer van ouderen en mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
Advies 
Ondanks het hoge aantal besmettingen en de kwetsbaarheid van de 
doelgroepen (die samen in een taxi zitten), is het in deze fase van de 
epidemie en in het licht van de aanstaande versoepelingen passend om de 
beperking in het aantal passagiers los te laten. Alle zitplaatsen in de 
voertuigen kunnen weer benut worden. 
 
Bij het vervoer naar de dagopvang en andere vaste activiteiten wordt wel 
zoveel mogelijk een vaste groepssamenstelling gehanteerd om het aantal 
verschillende contacten te beperken. 
 
Voorafgaand aan het groepsvervoer vindt een gezondheidscheck plaats, 
zie Gezondheidscheck coronavirus. Personen die klachten hebben die 
passen bij COVID-19, personen die positief getest zijn en personen die in 
quarantaine zitten worden niet vervoerd. 
 
Tijdens het vervoer en het in- en uitstappen dragen de chauffeur en 
passagiers een medisch mondneusmasker tenminste type II. Voor 
personen die vanwege hun beperking niet in staat zijn een 
mondneusmasker te dragen, blijft de geldende uitzondering van 
toepassing. Zij hoeven geen mondneusmasker te dragen. 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
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Tijdens het vervoer staat de ventilatie (luchtverversing) aan. 
Tot slot dienen oppervlakken die veel worden aangeraakt, zoals 
deurhendels en handgrepen, na de rit gereinigd te worden met water en 
zeep (bijvoorbeeld allesreiniger) of reinigingsdoekjes. 
 
Deze aanvullende maatregelen worden ook beschreven in het Generiek 
kader coronamaatregelen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader

