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Doel 

Voorkomen van verspreiding van COVID-19 bij het dialyseren van een patiënt. 

  

Wanneer 

Dit protocol is van toepassing bij het dialyseren van de verdacht of besmette COVID-19 

patiënt in dialysecentrum of tijdens opname.  

 

Algemeen 

 Bewaar afstand van meer dan 1,5 meter tot de patiënt wanneer dat kan. 

 Neem voor de dialyse de triagevragen door met de patiënt. 

 Voor de juiste isolatiemaatregelen zie het contact-druppelisolatie protocol bij 

COVID-19. 

Triage vragenlijst 

Stel de volgende triage vragen: 

 Heeft u de laatste 24 uur koorts of koortsig gevoel gehad? 

 Bent u aan het hoesten/kuchen? 

 Bent u neusverkouden, heeft u loop- of snotneus? 

 Heeft u keelpijn, kortademigheid of andere klachten aan de luchtwegen 

 Heeft u last van diarree?   

 Heeft u last van smaak- en/of reukverlies? 

 Heeft u mensen thuis die koorts hebben? 

 Heeft u mensen thuis die COVID-19 verdacht of bewezen zijn (huisgenoot in 

thuisisolatie)? 

 

Indien JA op 1 of meer vragen, behandel patiënt als verdacht voor COVID-19. 

 
Cliënt verdacht voor Covid-19 

 Indien de dialyse kan wachten; dan eerst de patiënt testen via checkpoint en 

resultaat thuis afwachten. 

 Patiënt dialyseren op 1 persoonskamer en stel covid isolatie in. 

OF 

 Patiënt dialyseren als normaal en cliënt draagt chirurgische mondneusmasker type 

IIR. 

Cliënt positief voor Covid-19 
 Patiënt dialyseren op een éénpersoonskamer met isolatie 

OF 

 Patiënt dialyseren op een covid cohort afdeling in isolatie 
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Reiniging en desinfectie 

 Na dialyse vindt er reiniging en desinfectie plaats van: 

o Patiëntkamer 

o Dialysemachine 

o Dialysestoel 

o Tafel 

 Gebruik hierbij het protocol reiniging en desinfectie na opname van een COVID-19 

patiënt. 

 Bij gebruik van mobiele dialyseapparatuur op de afdeling, reinig en desinfecteer 

de machine na gebruik. 

 Gerelateerde documenten 

 Reiniging en desinfectie na opname van een COVID-19 patiënt. 

 Contact-druppelisolatie bij COVID-19. 


