
 

 

Vervoersregeling  
Vanaf 24 januari 2022  n.a.v. nieuw vervoerprotocol KNV  
In dit document staat een samenvatting van de belangrijkste regels voor zorgvervoer.  

 

Belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie:  

-Er geldt een maximum aantal reizigers voor vervoer van personen van 18 jaar en ouder. 

 

Let op!! 

De mondkapjes die beschikbaar zijn en gebruikt worden binnen Prinsenstichting voldoen aan 

de eisen in alle onderstaande situaties waarin een mondmasker verplicht is. Er worden 

minimaal mondmaskers type IIR gebruikt. 

 

Algemeen 

 Heeft de cliënt klachten (conform de richtlijnen van het RIVM)? Dan kan deze niet mee, 

ook niet als hij/zij volledig gevaccineerd is, of jonger is dan 4 jaar. 

 Heeft de cliënt bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts 

en/of benauwdheid, dan mag hij/zij vervoerd worden;  

 De chauffeur draagt altijd een chirurgisch mondmasker (type II of IIR)  

 Alle cliënten vanaf de leeftijd van basis- of voortgezet onderwijs dragen minimaal een 

chirurgisch mondkapje type IIR. 

 Cliënten die door een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven dat 

niet.  

 Als de cliënt fysiek wordt (over)gedragen, dan draagt de ouder/verzorger een mondkapje 

liefst type II of IIR en een begeleider een mondkapje type IIR.  

 Als normaal gesproken een begeleider mee gaat en het noodzakelijk is dat deze mee 

gaat (omdat de cliënt anders niet vervoerd kan worden), dan mag een begeleider mee. 

Van belang is dat begeleiders geen klachten hebben en een mondkapje type IIR dragen. 

 

Sectorprotocol: zorgvervoer kinderen en jongeren t/m 17 jaar  

Dit protocol geldt ook voor personen van 18 jaar en ouder, die naar het voortgezet (speciaal) 

onderwijs gaan.  

 

Vervoer kinderen van 0 t/m 3 jaar 

 Alle zitplaatsen mogen gebruikt worden. Er is geen maximum bezetting. 

 

 Kinderen van 0 t/m 3 jaar worden niet vervoerd als:  

o Zij worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is; 

o Een huisgenoot met COVID-19 hebben**; 

o Een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland; 

o Een quarantaineadvies hebben vanwege een uitbraak in een groep in de opvang. 

** Dit geldt voor zowel immune als niet-immune kinderen. 

 

 Kinderen van 0 t/m 3 jaar ZONDER koorts en met milde verkoudheidsklachten 

worden wel vervoerd als zij: 

o lichte verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of 

keelpijn);  



 

o af en toe hoesten;  

 Zij moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of 

benauwdheid.  

 

 Kinderen van 0 t/m 3 jaar worden wel vervoerd: 

o Bij ontstaan van nieuwe klachten minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of 

testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie 

(zie richtlijn COVID-19). 

 

Vervoer kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar 

 Alle zitplaatsen mogen gebruikt worden. Er is geen maximum bezetting. 

 

 Kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar worden niet vervoerd** als zij: 

o Klachten hebben passend bij COVID-19, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. 

o Worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is; 

o Een huisgenoot met COVID-19 hebben;** 

o Een nauw contact zijn van iemand met COVID-19; 

o Een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland; 

o Een quarantaineadvies hebben vanwege een uitbraak in een groep/klas op school of 

in de opvang. 

** Dit geldt voor zowel immune als niet-immune personen. 

 

Sectorprotocol: zorgvervoer: 18 jaar en ouder  

Dit protocol betreft dagbestedingsvervoer: personen van 18 jaar en ouder  

 

 Cliënten worden zoveel mogelijk in groepen met vaste samenstelling vervoerd. 

 De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje (type II, of IIR.  

 Cliënten dragen een chirurgisch mondkapje minimaal type IIR tijdens het vervoer.  

 Maximumbezetting is twee cliënten per rij met minimaal de tussenruimte van één 

zitplaats. 

Let op!: Als de groep cliënten in de bus/taxi uit één huishouden komt, dan kan gebruik gemaakt 

worden van de volledige bezetting van de zitplaatsen en zijn mondkapjes niet verplicht. 

 Er mogen geen cliënten naast de bestuurder zitten. 

 Cliënten die door een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven dat 

niet.   

 

 Personen van 18 jaar en ouder worden niet vervoerd als zij: 

o Klachten hebben passend bij COVID-19, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. 

o Een huisgenoot met COVID-19 hebben;** 

o Een nauw contact zijn van iemand met COVID-19; 

o Een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland; 

** Dit geldt voor zowel immune als niet-immune personen. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#-verdenking-herinfectie

