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Afwegingskader binnensport
Afwegingskader heropenen sportscholen, fitnesscentra en andere binnensporten  26 mei 2020

Inleiding
In de routekaart is het openen van sportscholen/fitnesscentra en binnensport voorzien per 1 september. 
Vanuit het ministerie van VWS en vanuit de brancheverenigingen wordt de vraag gesteld of er activiteiten 
of branches benoemd kunnen worden die mogelijk eerder versoepeld kunnen worden. Om na te gaan of 
dit verantwoord zou kunnen, zijn op basis van literatuuronderzoek uitgangspunten en overwegingen 
geformuleerd, die uitmonden in een afwegingskader voor verantwoord opengaan van sportscholen, 
fitnesscentra en andere binnensporten. Dit afwegingkader bouwt voort op het ‘Afwegingskader 
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. Bij het openen van bedrijven en 
instellingen gelden uiteraard  nog steeds de RIVMrichtlijnen en de maatregelen van de Rijksoverheid. 
Ondernemers, bedrijven en sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van deze 
richtlijnen en maatregelen binnen hun bedrijf of vereniging en voor de medewerkers bij de uitoefening 
van de werkzaamheden.

In dit afwegingskader worden maatregelen gedefinieerd hoe sporters zo veilig mogelijk binnen kunnen 
sporten en waarbij de overdracht van SARSCoV2 kan worden beperkt: van sporter naar sporter, van 
sporter naar medewerker, tussen medewerkers onderling en van medewerker naar sporter.  

1 Met deze term worden alle soorten medewerkers bedoeld, zoals baliemedewerkers, (personal) trainers, coaches, 
instructeurs, schoonmakers, vrijwilligers en stagiaires. 
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De geformuleerde adviezen vormen het uitgangspunt om verantwoord te heropenen en de kans op 
verspreiding van het nieuwe coronavirus binnen deze settingen zo laag mogelijk te houden.

Literatuuronderzoek laat samengevat zien dat er vooralsnog geen goede risicoinschatting op de kans van 
verspreiding van SARSCoV
binnensporten groter is in 
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1. Gezondheidscheck
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Het werk of de reservering moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7

dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en

heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog

5. contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus 
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Zieke sporters of medewerkers moeten direct naar huis.

de Rijksoverheid. 
Instructies onderling afstand te houden tot andere personen (buiten het gezin/huishouden) binnen 
de voorziening herhaaldelijk visualiseren.
Deurbeleid voeren, bijvoorbeeld deuren staan open/automatische deuren.
Kassa/balie/receptiecontact minimaliseren. 

Algemeen uitgangspunt: persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen
Met bovenstaande aandachtspunten is het risico op individuele besmetting binnen de voorzieningen 
dermate laag dat met onderstaande organisatorische en beheersmaatregelen kan worden volstaan. Door 
goede triage (sporter
extra persoonlijke bescherming nodig, zoals een niet
keuze voor gebruik van nietmedische mondkapjes ligt echter bij de 
sportfaciliteit, medewerkers en sporter zelf.

2. Afstand houden tijdens sport/werk
Het algemene uitgangspunt is 1,5 meter afstand, maar omdat bij nietindividuele sporten
zich op hetzelfde moment 
sporter nodig. Ook is (theoretisch)
van beweging indien onverhoopt en onbedoeld een bes
sporten. 

dat de druppelwolken bij sommige vormen van binnensporten 
afleggen en tot transmissie zouden kunnen leiden.
normale aantal deelnemers aan een training/les te halveren.

contact tussen de groepen/lessen is. 
Trainen op maximaal matigintensief inspanningsniveau is een optie. Onderlinge trainingswedstrijden 
(‘potje’) bij indoor contactsporten worden vooralsnog niet gespeeld. 
Toeschouwers worden vooralsnog niet toegelaten.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de kleedkamers en douches: de sporters kleden zich voor en na 
de training thuis om. 
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Plan een goede aanduiding/looproute etc. zodat zo weinig mogelijk contact tussen personen in 
ruimte en tijd ontstaat. Markeer looproutes en geef instructies voor éénrichtingsstroom binnen de 
(ruimtes in de) sportfaciliteit (in en uit).
Laat sporters buiten wachten (met ‘social distancing’) en laat hen niet voor de gereserveerde tijd 
naar binnen.
Beperk het aantal personen in de toiletruimtes, zodat sporters altijd 1,5 meter afstand kunnen 
houden. Laat sporters met ‘social distancing’ wachten.
Bevestig een fysieke (kunststof)barrière, bijvoorbeeld bij balie/kassa/receptie, wanneer de 1,5 meter 
afstand niet haalbaar is. 
Geef geen toegang aan sporters in privéruimtes, keuken, omkleedruimtes personeel of kantoor.
Bij het veilig inrichten van de werkplek en de sportruimte, kan een arbeidshygiënist, na onderzoek op 
locatie, de beheerder/eigenaar adviseren over eventuele passende technische en organisatorische 
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bepaalde oefeningen of trainingsopzetten dient het zo min mogelijk delen van toestellen en andere 
attributen bij binnenteamsporten zoveel mogelijk gefaciliteerd te worden. Aanvullend: 

Bied sporters/medewerkers bij aankomst en vertrek de gelegenheid de handen te wassen of 
wanneer dit niet goed mogelijk is handdesinfectiemiddel te gebruiken.
Zorg voor voldoende (hand)zeep voor de sporters en papieren handdoekjes in toiletten.
Maak handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en 
personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon.
Maak regelmatig de toiletten schoon; intensiveer de schoonmaak, minimaal meerdere keren per dag.
Maak na iedere werkdag de gehele voorziening goed schoon volgens het reguliere 
schoonmaakprotocol.

Herhaal ook binnen de sportfaciliteit op meerdere plekken de algemene adviezen: 

Schud geen handen.
Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
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Aanvullende aandachtspunten medewerkers:

Zorg dat de medewerkers over eigen kantine/toiletten/omkleedruimtes etc. beschikken met goede 
mogelijkheden tot social distancing en hygiënemaatregelen.
Als de medewerker klachten heeft die een risico kunnen vormen voor de bezoeker (zoals 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) kan er niet worden gewerkt. Zie triagevragen 
hiervoor genoemd. Als de medewerker gedurende de werkdag klachten ontwikkelt, gaat de 
medewerker direct naar huis.
Medewerkers kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts, GGD (via het 
landelijk nummer vanaf 1 juni) of huisarts. Het effect van de heropening wordt gemonitord door de 
medewerkers laagdrempelig te testen wanneer zij symptomen van COVID19 (neusverkoudheid of 
hoesten of benauwdheid of koorts) vertonen. Dit testen zal verder via bedrijfsarts, GGD (via het 
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Kwetsbare 

De branche maakt voor kwetsbare groepen, eventueel met een bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist, 
beleid zodat deze omgeving voor sporters EN medewerkers zo veilig mogelijk is.
Een medewerker die tot de medisch kwetsbare groepen behoort, moet een risicoafweging maken of: 
(a) het werken medisch verantwoord is vanuit het gezichtspunt van de eigen gezondheid; en (b) er
extra aanpassingen kunnen worden gemaakt in de werkzaamheden. In overleg met de bedrijfsarts
wordt een risicoinschatting gemaakt met de afweging of/en welke werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd. Zo nodig krijgt de medewerker de mogelijkheid het werk nog niet te hervatten of andere
werkzaamheden uit te voeren.


