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Geachte ouders/verwanten/vertegenwoordigers, 

 

 
Per 1 juli gelden er nieuwe richtlijnen voor vervoer. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen in 

samenwerking met brancheorganisatie KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) en de vakbonden 
FNV en CNV. Daarbij is samengewerkt met het RIVM en de Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland. 

 
Wat houden deze nieuwe richtlijnen in? 

 Voor alle vormen van vervoer geldt dat er voorafgaand aan de rit een gezondheidscheck 

plaatsvindt. Bij klachten kan uw kind/familielid niet mee met het vervoer. 
 De chauffeur draagt een chirurgisch mondmasker.  

 De personen die vervoerd worden, dragen een niet-medisch mondkapje.  

Wanneer alle personen die vervoerd worden een niet-medisch mondkapje dragen, dan 

mogen alle zitplaatsen in taxi’s en busjes gebruikt worden. 
 Wanneer het dragen van een mondkapje echt niet mogelijk is, gaat de persoon die het 

vervoer regelt (team of ouder/familielid) in overleg met de vervoerder om tot een 

maatwerk oplossing te komen. De vervoerder houdt dan vast aan een maximale bezetting 

van 2 cliënten in een personenauto en 4 cliënten in een bus.  
 In bepaalde gevallen kan het zijn dat er in het vervoersmiddel een fysieke afscheiding is 

gemaakt tussen voor- en achterbank. 

 Scootmobielen, bagage e.d. mogen weer mee in de taxi/bus. 

 
*Onder zorgvervoer wordt vervoer verstaan vanuit de CVV/regiotaxi, WMO, Valys, 
ziekenvervoer, WSW en dagbesteding.  
 
Wat betekent dit voor uw familielid? 

Dit betekent voor uw familielid dat wanneer hij/zij gebruik maakt van taxi- of zorgvervoer om 
bijv. op bezoek of naar dagbesteding te gaan, hij/zij een niet-medisch mondkapje moet 

dragen. SWZ zorgt ervoor dat uw kind/familielid een niet-medisch mondmasker heeft.  
Wanneer het dragen van een niet-medisch mondkapje echt niet mogelijk is, stemt degene die 

het vervoer regelt dit af met de vervoerder om te komen tot een maatwerk oplossing. Door de 

maatwerkoplossing kunnen de kosten van het vervoer wel hoger uitvallen. 
 

 
 

 

 

Brief aan de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers van cliënten regio 2 die bij SWZ 

wonen en die gebruikmaken van vervoer om naar een externe dagbesteding of naar een 

logeer- of bezoekadres te gaan 
 
 

   

 

Datum:   2 juli 2020 

Kenmerk:  20169/JC/Regio 2 

Onderwerp:  aangepast protocol vervoer 
 



 

 

SWZ geeft geen medische verklaring af voor vervoerders. De chauffeur bepaalt aan de hand 

van een gezondheidscheck of uw kind/familielid mee kan met het vervoer.   
 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 
- 799 8074 of per mail corona@swzzorg.nl. Voor specifieke vragen over de zorg kunt u contact 

opnemen met de medewerkers van de locatie waar uw kind/familielid woont. 

 

 
Met vriendelijke groet,  

 
 

namens het Crisisteam Corona  
Jody Cath, Nita Scheepers en Yvonne den Exter 


