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1.  INLEIDING  
1.1 Dit protocol is bedoeld om de deelnemers aan de lessen van EHBO Eemnes, de instructeurs en 

oefenslachtoffers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus (SARS-Cov-2). 
1.2a Dit protocol is conform de overheidsmaatregelen van 19 mei 2020 om de verspreiding van het coronavirus 

te voorkomen.  
1.2.b Voor zover toepasselijk en mogelijk hanteert EHBO Eemnes het 'Brancheprotocol BHV-,  EHBO-, 

reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens covid-19-pandemie', die te vinden is op de website van de 
NIBHV.  

1.2.c Met betrekking tot examens hanteert EHBO Eemnes de geldende protocollen van Het Oranje Kruis 
(verwachte publicatiedatum: 1 juni 2020). 

1.2.d Voor reanimatie-onderwijs worden de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad gevolgd. 
1.3 Mochten de maatregelen wijzigen dan worden de maatregelen doorgevoerd op de datum dat deze van 

kracht worden, ongeacht de wijziging van dit protocol. Daarnaast wordt dit protocol ge-update naar de 
vigerende wet- en regelgeving. 

1.4 EHBO Eemnes wijst een Health and Safety Officer (HSO) aan die toeziet op de naleving van dit protocol. 
1.5 Begripsomschrijving:  
 - deelnemer: iedereen die bij een les aanwezig is (cursisten, instructeurs, oefenslachtoffers, observanten). 
 - cursist: deelnemer die de les bijwoont om (bij-)geschoold te worden 
 - instructeur: lesgever 
 - observant: deelnemer die niet actief aan de les deelneemt 
 - oefenslachtoffer: huisgenoot van een cursist die uitsluitend voor die cursist als oefenslachtoffer dient. 
 
2.  SCREENING 
2.1 De deelnemers (dus ook de instructeurs, cursusmedewerkers en oefenslachtoffers) melden zich vooraf aan 

via de website van EHBO Eemnes of een uitnodiging via de website wiedoetmee.nl . 
2.2 Alle deelnemers zijn verplicht maximaal enkele uren voorafgaand aan de les, thuis een vragenreeks 

beantwoorden via de website ehboeemnes.nl aan de hand waarvan hun besmettelijkheid wordt 
vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat dragers van het coronavirus die ook COVID-19 
verschijnselen vertonen, besmettelijk zijn. De resultaten hiervan moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang van de 
les worden gemaild naar de HSO. 

2.2.a Deelnemers die positief getest zijn op de aanwezigheid van het coronavirus en nog niet genezen zijn 
verklaard worden aangemerkt als: 'bewezen COVID-9'. 

2.2.b Deelnemers die in de afgelopen 24 uur ernstige symptomen vertoonden van COVID-19 (koorts ≥ 38 ˚C, 
hoesten met of zonder slijm, ademhalingsproblemen),  personen die een huishouden delen met iemand die 
bewezen of vermoede COVID-19 heeft en personen die de afgelopen 14 dagen in contact geweest zijn met 
iemand die bewezen of vermoedelijke COVID-19 heeft worden aangemerkt als: 'mogelijk COVID-19' 

2.2.c Deelnemers die symptoomvrij zijn en niet onder 2.3 of 2.4 vallen worden aangemerkt als: 'geen COVID-19'. 
2.2.d Deelnemers van 12 jaar of jonger worden aangemerkt als: 'nauwelijks besmettelijk'. 
2.3 EHBO Eemnes kan bij de ingang van het leslokaal bij deelnemers de lichaamstemperatuur opmeten 

middels een temperatuurmeting in het oor of van het voorhoofd. Bij een gemeten temperatuur van 38 ° C of 
meer wordt de deelnemer aangemerkt als 'mogelijk COVID-19' en wordt hem toegang tot de les ontzegd. 

2.4 Personen met bewezen of mogelijke COVID-19 mogen niet deelnemen aan de les. 
2.5 De HSO zorgt dat voor aanvang van de les (elektronisch) een lijst beschikbaar is van deelnemers die zijn 

aangemerkt als 'geen COVID-19' of 'nauwelijks besmettelijk'. 
2.6 Deelnemers die zich op de oefenlocatie melden, hoeven niet door het personeel te worden gescreend. Zij 

kunnen volstaan met de mededeling dat zij "geen COVID-19" of "geen corona" hebben. 
2.7 De screeningsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens onder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De HSO ziet er op toe dat deze gegevens niet nodeloos aan derden 
worden verstrekt en geeft aan iedereen die over de gegevens beschikt de uitdrukkelijke opdracht deze 
binnen 24 uur na afloop van de les te wissen of te vernietigen.  

 
3.  LESLOCATIE 
3.1 De locatie voor de lessen is het 'Huis van Eemnes' (HvE) te Eemnes. Om moverende redenen kan het 

bestuur een andere locatie aanwijzen. 

http://www.nibhv.nl/wp-content/uploads/2020/05/Brancheprotocol-BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscurssussen-tijdens-covid-19-pandemie.pdf
http://www.nibhv.nl/wp-content/uploads/2020/05/Brancheprotocol-BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscurssussen-tijdens-covid-19-pandemie.pdf


 
3.2 Het bestuur geeft tijdig aan de beheerders van de leslocatie aan hoeveel cursisten op welke tijd worden 

verwacht en wat de verwachte eindtijd is. 
3.3 De locatie zorgt dat de ruimte is ingericht zodat de deelnemers op 1,5 meter van elkaar de les kunnen 

volgen. Zo mogelijk levert EHBO Eemnes een plattegrond aan van de gewenste indeling. De instructeur 
kan in overleg met de locatiebeheerder tijdelijke markeringen (laten) aanbrengen. Als de leslocatie 
ongeschikt is voor het aantal deelnemers kan EHBO Eemnes de groepsgrootte aanpassen óf de locatie 
wijzigen. 

3.3.a Medewerkers van het HvE zorgen dat de lesmaterialen die bij hen zijn opgeslagen tenminste 1 uur voor de 
geplande aanvang van de les in het lokaal aanwezig zijn. 

3.4 Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 30, inclusief instructeurs, bestuursleden etc., conform de 
richtlijnen van de overheid. De regel van de Rijksoverheid dat het gaat om maximaal 30 personen per 
ruimte exclusief medewerkers, gaat het daarbij om medewerkers van de lesclocatie en niet om 
medewerkers van de opleider, EHBO Eemnes. Mochten de richtlijnen veranderen dan zal dit aantal, ook 
zonder wijziging van dit protocol, worden aangepast. 

3.5 De deelnemers wordt dringend verzocht zich 15 tot 5 minuten voor de les aan te melden en direct na de les 
naar huis te gaan.  

3.6 Bij het naar binnen gaan en gedurende hun verblijf in de leslocatie houden de deelnemers zich aan de 
verplichte 1,5 meter afstand, tenzij zij tot hetzelfde huishouden behoren.  

3.7  Gedurende hun verblijf op de oefenlocatie houden de deelnemers zich aan de aanwijzingen van de 
locatiebeheerders en de daar geldende regels. Dit geldt voor bijvoorbeeld de looproutes, de verblijfsduur 
en de hygiënemaatregelen. 

3.8 De leslocatie verplicht zich om alle wettelijke en toepasselijke regelingen te handhaven met betrekking tot 
het voorkomen van corona-besmetting. De leslocatie biedt een veilige omgeving aan voor de deelnemers, 
onder meer door het voorkomen van aërosolbesmetting via het airconditioningssysteem, vooraf reinigen en 
luchten van het leslokaal, het regelmatig reinigen van oppervlakken die door deelnemers worden 
aangeraakt (bijvoorbeeld deurknoppen en sanitair), het aanbieden van gelegenheid om handen te wassen 
of te ontsmetten,  afstand houden van het personeel en adequate hygiënemaatregelen met betrekking tot 
de catering. 

3.9 Conform het brancheprotocol plaatst de beheerder van de leslocatie de gedragsregels aan de buitenkant 
en bij de ingang en worden deze in de toiletten, de lesruimte, de cateringruimte en de rookruimte herhaald. 
In overleg met EHBO Eemnes kan de herhaling in de lesruimte door hen worden verzorgd. 

3.10 Gedurende de inloop staat de deur van de ruimte waarin de les gegeven wordt open, zodat de deelnemers 
de deurklink niet hoeven aan te raken. Als een deelnemer tijdens de les het leslokaal verlaat en bij 
terugkomst moet hij zijn handen desinfecteren. EHBO Eemnes zorgt voor de benodigde middelen. 

3.11 Over de catering worden vooraf afspraken gemaakt met de locatiebeheerders. Als deze niet gemaakt zijn 
dan zorgt de locatiebeheerder dat er uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de les thermoskannen met 
koffie en heet water, afgedekte of afsluitbare waterkannen, thee, suiker, melk, kopjes en glazen en 
theelepels/roerstokjes etc. aanwezig zijn. Dit dient aangepast te zijn aan het aantal aangemelde 
aanwezigen. 

3.12 De HSO van EHBO Eemnes kan in contact treden met de locatiebeheerder over de uitvoering of 
aanpassing van de hygiënemaatregelen. De overheidsrichtlijnen zijn altijd leidend. 

3.13 De HSO of instructeur voert voorafgaand aan de les een Last Minute Risc Assesment (LMRA) uit en zorgt 
dat aan alle maatregelen (voldoende) is voldaan. 

 
4  LESSEN 
4.1 Voorafgaand aan de les desinfecteert de instructeur alle lesmaterialen waarmee de deelnemers in 

aanraking (kunnen) komen. 
4.2 Vooraf krijgen de deelnemers de gedrags- en hygiëneregels toegestuurd 
4.2.a Voor de les: aanmelden, screenen, 15-5 minuten tevoren melden 
4.2.b Tijdens de les: handschoenen verplicht bij gebruik materialen, mondkapje optioneel, 1,5 m afstand 
4.2.c Na de les: direct via de aangegeven looproute naar huis. 
4.2.d Algemene hygiëneregels: 1,5 m afstand houden, geen handen schudden, hoesten en niezen in zakdoekje 

of elleboog, regelmatig handen wassen of desinfecteren, thuisblijven bij klachten. 
4.3 De deelnemers krijgen elk hun eigen verbandset in een goed te reinigen verbanddoos die is voorzien van 

hun naam. De verbandsets worden zo neergezet dat de deelnemers elkaars set niet hoeven aan te raken 
om hun eigen set te pakken. 

4.4  De deelnemers wordt verzocht om bij binnenkomst en regelmatig gedurende de les hun handen te 
desinfecteren. EHBO Eemnes zorgt voor desinfectiemiddelen en biedt de deelnemers (wegwerp) 
mondkapjes aan. Deze zijn niet verplicht om te dragen. De deelnemers moeten handschoenen dragen als 
zij in contact komen met materialen, behalve hun eigen verbandset. 

4.5 Tijdens de les houden de deelnemers 1,5 m afstand.  



 
4.6 Wanneer direct contact noodzakelijk of gewenst is, moeten de cursisten ieder een huisgenoot (iemand met 

wie een huishouden wordt gedeeld) meenemen die als oefenslachtoffer fungeert. De onderlinge afstand 
tussen cursist en oefenslachtoffer is niet beperkt. De afstand tussen de cursisten en oefenslachtoffers 
onderling is minimaal 1,5 m. 

4.7 EHBO Eemnes traint deelnemers in het juist en veilig gebruik van PBM's. 
4.8 De HSO beslist over de (wijze van) inzet van oefenslachtoffers (LOTUS-slachtoffers) na de instructeurs en 

oefenslachtoffers te hebben gehoord. 
4.9 EHBO Eemnes draagt aangepaste protocollen en handelingen actief over aan de cursisten. Het 

lesprogramma wordt aangepast.  
4.10 Voor wat betreft reanimatie-onderwijs volgt EHBO Eemnes de vigerende richtlijnen van Het Oranje Kruis. 
 
  



 
BIJLAGE 

   

Is bij jou COVID-19 vastgesteld en ben je nog
niet genezen?

Als je minder dan 7 dagen geleden een coronatest
hebt gedaan bij de GGD die positief was én je de

afgelopen 24 uur nog klachten had bent dan ben je
nog niet genezen. Antwoord 'ja'. Is de test meer dan

een week geleden afgenomen én heb je de
afgelopen 24 uur geen verschijnselen gehad of als

je laatste test negatief was, antwoord dan 'nee'.

Heb jij in de afgelopen 24 uur klachten gehad die
passen bij COVID-19?*

Denk daarbij aan:
- hoesten (met of zonder slijm)

- koorts (38 °C of hoger)
- benauwdheid

- niezen, loopneus
- plotselinge, ernstige hoofdpijn

- ongewone, extreme vermoeidheid
- spierpijn

- misselijkheid, braken, diarree

Deel je een huishouden met iemand ernstige
klachten en dus mogelijk COVID-19 heeft

waardoor jij binnen moet blijven?*

Als de huisgenoot ernstige klachten (koorts 38 °C of
hoger en/of benauwdheidsklachten) heeft waardoor

ook jij moet thuisblijven, antwoord 'ja'.
Heeft een huisgenoot lichte klachten en ben jij

klachtenvrij dan mag jij dus wél gewoon naar buiten.
Antwoord in dat geval 'nee'.

Heb jij de afgelopen 14 dagen contact gehad met
iemand die (mogelijk) COVID-19 heeft?

Ben je door de GGD in een contactonderzoek
benaderd en is je toen verteld dat je mogelijk

besmet bent? Of ben je met een mogelijk besmet
persoon langere tijd binnen 1,5 m en zonder
beschermingsmiddelen in contact geweest?

Antwoord dan 'ja'.

Je bent
BEWEZEN

BESMETTELIJK.

Je bent
MOGELIJK

BESMETTELIJK.

Je bent
NIET BESMETTELIJK.

Beantwoord alle vragen
eerlijk zodat je anderen
beschermt. Je verwacht
immers ook dat anderen

dat voor jou doen?

COVID-19 is de ziekte die
door het coronavirus wordt

veroorzaakt en vaak 'corona'
wordt genoemd.

GA DOOR

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA

Om besmettingsgevaar
voor anderen te

voorkomen is het niet
toegestaan om de les bij te

wonen, ook al ben je
wellicht klachtenvrij.

Als je alle vragen eerlijk
hebt beantwoord vorm je
geen besmettingsgevaar

voor anderen en mag je de
les bijwonen.

WEET NIET

COVID-19 SCREENING TBV EHBO-LESSEN

Mogelijk word bij de
leslocatie je temperatuur

gemeten.

temperatuur
> 37,9 °C

temperatuur
< 38 °C of

niet gemeten

JA

JA

LET OP!

*Het gaat om abnormale klachten. Als jij bijvoorbeeld
last hebt van hooikoorts en regelmatig niest, of als je

last hebt van chronische luchtwegontsteking en
regelmatig hoest (bv 'rokershoest'), of als je last hebt

van ademhalingsproblemen als gevolg van een
chronische aandoening (zoals COPD of astma) dan
zijn dit GEEN symptomen van COVID-19. Je kunt

zelf het onderscheid het beste maken.

START HIER


