
Coronavirus (Covid-19) in verpleeghuizen– versie 23 maart 2020 Extra Beschermende 
Maatregelen (EBM) bij een cliënt  

 

Indicatie voor EBM  

met (verdenking op) het coronavirus § Op basis van actuele casusdefinitie  

Diagnostiek  

§ Wordt uitsluitend in overleg tussen behandelaaren microbioloog/ GGD 
afgenomen en verwerkt  

§ Procedure wordt door de microbioloog/GGD aangeleverd  

Kamer  

• §  Een cliënt op  eenpersoonskamer/appartement met eigen toilet  
• §  BevestigdekaartvoorEBMbijcoronavirusopzowelde binnenkant als de 

buitenkant van de deur van de cliëntenkamer/appartement.  
• §  Zorgdatdegebruikteisolatiekledingopdekamerineen afvalzak/afvalbak 

gedeponeerd kan worden.  

Registratie  

§ NoteerdeEBM/isolatieindestatus/hetdossier  

Materialen 
voorraad  

• §  Legallebenodigdhedenvoorverpleging/verzorgingen eenvoudig 
onderzoek op de kamer en laat deze daar gedurende de 
EBM/isolatie liggen.  

• §  Neemgeen"eigen"materiaalmeedekamerin (stethoscoop, 
kochers, scharen etc.).  

• §  Houdvoorraadverband-enander(steriel)materiaalzo beperkt 
mogelijk (voor maximaal 24 uur).  

• §  Reinigendesinfecteerallematerialenenverpleegkundige 
hulpmiddelen zoals postoel en tillift vóórdat deze de kamer 
verlaten  

Betreden en 
verlaten kamer 
door 
medewerkers  

• §  Vóórbetredenkamer/appartement  
• §  DoeeenFFP1maskerop  
• §  (DoeeenFFP2mond-neusmaskerbijrisicovolle  

aerosolvormende handelingen zoals bronchiaal uitzuigen  

en verzorging van een tracheacanule)  

• §  Zetspatbrilop  
• §  Trekoverschortaan(langemouw)  
• §  Trekhandschoenen(nietsteriel)aan  
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• §  Direct vooraf aan het verlaten van de kamer/appartement  
• §  Trek handschoenen uit en werp deze weg  
• §  Desinfecteer de handen  
• §  Doe de overschort uit en werp deze weg  
• §  Doe  het masker af;  

• §  Zet het mond- neusmasker als laatste op. Doe je mondmasker na afloop van je 
dienst in de speciale afvalzak voor mondmaskers (tbv hergebruik na sterilisatie)  

• §  Doe de spatbril af en desinfecteer deze met alcohol70%, daarna kan hij worden 
hergebruikt.  

• §  Desinfecteer de handen  
• §  Verlaat direct hierna de kamer/appartement  

è Mond- neusmaskers (FFP1/2) kunnen langer worden gebruikt op de volgende manier ;  

• •		Gebruik 1 mond-neusmasker per dienst, per medewerker  
• •		het mond-neusmasker mag bij verschillende isolatiekamers gedragen worden. Het 

mond- neusmasker wordt tussentijds in een afgesloten plastic zakje persoonlijk door 
de medewerker meegenomen  

• •		Zorg altijd voor handdesinfectie na het afdoen en het in de zak doen van het 
mond-neusmasker  

Maatregelen voor de cliënt  

• §  Decliëntblijft,gedurendedeEBMopde kamer/appartement  
• §  Indienditnietmogelijkis,wordtcontactopgenomenmet de behandelend arts en/of 

de deskundige infectiepreventie  
• §  Instrueerdecliënt,indienmogelijk,overeengoede handhygiëne (wassen met water 

en zeep of desinfectie met handalcohol) zeker na toiletbezoek, neus snuiten of 
hoesten met de hand voor de mond (wanneer hoesten in elleboog niet mogelijk is).  

• §  HandhaafdeEBMwanneereencliëntde afdeling/groep/locatie heeft verlaten en de 
kamer is gereinigd en gedesinfecteerd.  

Serviesgoed § Haalhetserviesgoeduitdekamerenplaatsditdirectinde hiervoor bestemde kar 
of vaatwasser.  
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• §  Al gemaakte afspraken van cliënten met kapper, pedicure, tandarts 
of vergelijkbare voorzieningen/diensten worden geannuleerd.  

• §  Voor noodzakelijk bezoek aan het ziekenhuis of voor andere 
medische consulten, wordt contact opgenomen met de betreffende 
instelling/consulent, om de isolatievorm te vermelden. Het is aan de 



ontvangende partij, om aan te geven onder welke condities de cliënt 
ontvangen kan worden.  

Kleding van 
de cliënt  

§ Decliëntdraagteigenkleding,diebijvoorkeurop60°C gewassen kan worden, of 
op 40 graden en daarna gestreken of machinaal gedroogd wordt  

Linnengoed  
§ Sluitdewaszakindecliëntenkamer 
§ Doeeentweedewaszakomdezak 
§ Markeerdewaszakenmelddewasaanbijdewasserij  

Afvoer 
urine en 
ontlasting  

• §  Gebruikdisposableopvangmateriaalmetgellvormervoor de afvoer van 
urine en ontlasting en gooi dit volgens de gebruiksaanwijzing direct weg  

• §  Brengdegebruikteponaarbedpanspoelerenplaatsdeze direct hierin. 
Trek hierbij direct vóór verlaten kamer schone handschoenen aan en 
bedien het bedieningspaneel van de pospoeler uitsluitend met “schone” 
hand.  

• §  Indienergeenpospoelerofvermalergebruiktwordtmoet gebruik 
gemaakt worden van disposable inlegmateriaal voor po en urinaal.  

Afval  

§ Sluitdeafvalzakindecliëntenkamer 
§ Markeereventueeldeafvalzakwanneerhieroverafspraken  

gemaakt zijn met de transportdienst of afvalverwerker  

Instrumentarium § Volgensgebruikelijkewijzeafvoeren  

 

Tegebruiken handdesinfectantia Dagelijksereiniging& desinfectie  

§ SteriliumMed  

§ Reinigendesinfecteerdriemaaldaagshettoilet,postoel, handenwasgelegenheid en alle 
handcontactpunten  
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Te gebruiken 
desinfectans voor 
oppervlakte en 
materialen  

§ Voorzowelkleinealsgroteoppervlakkeneenoplossingvan 4 
chloortabletten in 5 liter koud water en het gereinigde materiaal 5 
minuten nathouden.  

 

Opheffen EBM  

• §  HefdeEBMop,uitsluitendmetinstemmingvan behandelaar en 
deskundige infectiepreventie  

• §  Draagzorgvooreeneindreinigingendesinfectievande 
clientenkamer en materialen die daar gebruikt zijn.  

• §  Werpovergeblevendisposablematerialenweg.  



Reiniging & 
desinfectie na 
opheffen EBM  

§ Was, indien aanwezig altijd de bedgordijnen. 
§ Was de vitrage en/of overgordijnen indien aanwezig  

• §  Reinigendesinfecteeralleindekameraanwezige  

materialen of voer ze af als afval  

• §  Reinigingendesinfecteerallehorizontaleoppervlakken,  

sanitair en handcontactpunten  

• §  Laatmatrassenwaarvandecoatingnietmeerintactisen  

waarop lichaamsvochten terecht zijn gekomen, stomen of  

weggooien  

• §  Voerverdereeind-reinigingendesinfectieuit  
• §  Verwijdernaeind-reinigingendesinfectiededeurkaart  

voor EBM van de deur van de cliëntenkamer  

Verzorgen van 
bewoners terwijl 
je zelf hoest- of 
niesklachten 
hebt  

Wanneer je een bewoner gaat verzorgen, terwijl je zelf hoest- of 
niesklachten hebt zonder koorts, overweeg dan het gebruik van 
Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) aan de hand van onderstaande 
stappen.  

1. Is de afstand tot de patiënt meer dan 1,5 meter ? Zo ja, geen PBM 
nodig.  

2. Gaat het om een contact van minder dan 5 minuten? Zo ja, geen 
PBM nodig.  

3. Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek?  
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Zo ja, wel PBM nodig.  

• §  PBM bestaan uit een chirurgisch mond-neusmasker en wegwerphandschoenen 
voor de medewerker.  

• §  Het mondneusmaker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende 
bewoners). De handschoenen moeten per bewoner gewisseld te worden.  

 


