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Doel 

Voorkomen overdracht van micro-organismen door het toepassen van isolatiemaatregelen bij 

meerdere patienten in cohort. 

 

Wanneer 

Maatregelen toepassen op afdeling/unit met meerdere positieve COVID-patienten op zaal. 

 

Indicatie 

Micro-organismen die zich verspreiden via de lucht, via direct contact en via  voorwerpen 

besmet met patiëntenmateriaal en ernstige gevolgen hebben.   Deze isolatievorm wordt alleen 

nog op indicatie van infectiepreventie toegepast! 

Druppel-contactisolatie wordt n a m e l i j k  toegepast om andere patiënten, bezoekers en 

medewerkers niet te besmetten.  

 

Besmetting 

Vindt plaats via druppeltjes in de lucht, maar mogelijk ook indirect via handen of voorwerpen.  

Deze vorm van isolatie is voor ziekten die zich verspreiden via druppels over een afstand tot plm. 

1,5 meter. 

 

Ruimte 

 Cohort unit met schone aankleedruimte en vuile uitkleedruimte bij toegang van de 
afdeling/unit. 

 Voor aankomst dient men werkkleding (scrubsuit) aan te trekken. Dit geschiedt in een 
schone ruimte. 

 Patiënten positief voor COVID-19 mogen samen in 1 in cohort worden verpleegd. 

 Geen verdachte en positieve patiënten in 1 cohort verplegen. 

 Geef duidelijk op de toegangsdeur van de afdeling aan dat het een isolatie afdeling is. 

 Afdeling gaat dicht voor overige medewerkers/teams (alleen indien noodzakelijk).  

 Alle medewerkers die de unit betreden dragen de hieronder beschreven persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 Regel af- en aanvoer materialen/wasgoed en afval. 

 Draag eventuele draadcontainers/karretjes aan de deur over. Medewerkers van 

transport dragen zo nodig handschoenen. Trek de eventuele handschoenen hierna uit en 

was of desinfecteer de handen.   

 Spreek een procedure af voor aan- en afvoer van maaltijden met keuken/cateraar. Geen 

bijzonderheden voor serviesgoed. Serviesgoed wordt in een afwasmachine, de centrale 
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wasstraat of handmatig afgewassen. Medewerkers van transport dragen zonodig 

handschoenen. Trek de eventuele handschoenen hierna uit en was of desinfecteer de 

handen.   

 Medewerkers trekken de werkkleding op de afdeling uit. Deze thuis wassen en buiten 

drogen.  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Aantrekken voor de afdeling/unit: 

 Handen desinfecteren/wassen 

 Schort met lange mouwen (schrijf naam op schort) 

 Chirurgisch mondneusmasker.  FFP2/KN95 bij aërosolvormende handelingen 

 Bril / faceshield  

 Handschoenen  

 Handhygiëne Volgens de 5 momenten van de WHO   
N.B. Ook na uittrekken van handschoenen handhygiëne toepassen 

 
Uittrekken in de vuile omkleedruimte (oranje): 

 Handschoenen 

 Handen desinfecteren/wassen 

 Schort met lange mouwen (buitenkant niet aanraken) 

 Handen desinfecteren/wassen 

 Masker afzetten 

 Bril of faceshield afzetten en desinfecteren met alcohol 70% 

 Handen desinfecteren/wassen 

 Vervolgens nieuw (eigen) masker opzetten. 
 
Kleding patiënt  
Op normale wijze behandelen 
 
Voedsel  
Op normale wijze behandelen 
 
Feces, urine en braaksel  
Op normale wijze afvoeren 
 
Linnengoed 
In rode linnenzak. 
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Serviesgoed  
Op normale wijze behandelen 
 
Afval  
Volgens de vastgestelde afvalscheidingsprocedure 
 
Materialen  

 Alle benodigdheden voor verpleging en eenvoudig onderzoek moeten op de cohort unit 
aanwezig zijn.  

 Materialen die de cohort unit verlaten reinigen en daarna desinfecteren met alcohol 70%. 
 

Instrumentarium  
Op normale wijze behandelen 

Schoonmaak/desinfectie  
Dagelijks schoonmaak van cohort unit met extra aandacht voor horizontale oppervlakken en 
contactpunten die regelmatig door de patienten worden aangeraakt (volgens protocol reiniging 
en desinfectie).  
Gezamenlijke sanitair tweemaal per dag reinigen.   
 
Bij opheffen cohort unit:  

 Alle disposable materialen weggooien,  

 Linnengoed in de was deponeren,  

 Materialen voor hergebruik reinigen en desinfecteren met alcohol 70%.  

 Normale schoonmaak, daarna einddesinfectie (zie protocol reiniging en desinfectie). 

 Ruimte goed ventileren. 

 Hierna kan unit weer in gebruik worden genomen en zijn de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE) niet meer nodig. 

 

Gerelateerde documenten 

 Protocol reiniging en desinfectie na opname COVID-19 patiënt. 

 


