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Doel 

Voorkomen van verspreiding van COVID-19 bij een opname van een COVID-19 verdachte 

of positieve patiënt. 

  

Wanneer 

Dit protocol is van toepassing bij opname van een COVID-19 verdachte of positieve 

patiënt op een éénpersoonskamer met eigen bad en toilet.  

 

Benodigdheden 

 Handalcohol 

 Wastafel met zeep, stromend water en papieren handdoekjes, afvalton 

 Langemouwschort (vochtwerend) 

 Chirurgisch mondneusmasker (type IIR) 

 FFP2 of KN95 mondneusmasker bij aërosolvormende handelingen 

 Handschoenen 

 Spatbril of faceshield 

 

Algemeen 

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

 Bij COVID-19 verdachte patiënten worden altijd isolatie op een éénpersoonskamer 

toegepast, met eigen bad en toilet. 

 Op spoedeisende hulp en intensive care wordt altijd FFP2 of KN95 masker 

gedragen. 

 Bij COVID-19 positieve patiënten kan cohortisolatie worden toegepast, zie het 

protocol Cohortisolatie COVID-19. 

 Houd de deuren van de kamer gesloten. 

 Tijdens patiëntenzorg kan het faceshield en chirurgisch masker maximaal 3-4 uur 

gedragen worden. Bij pauzeren of andere werkzaamheden, faceshield verwijderen 

en chirurgisch mondneusmasker vervangen voor eigen mondneusmasker. 

 

Aankleden PPE 

 Trek de persoonlijke beschermingsmiddelen aan vóór het betreden van de kamer. 

 Hanteer hierbij deze volgorde: 

o Indien nodig: verwijder eigen mondneusmasker 

o Handenwassen of desinfecteren 

o Doe het schort aan, schrijf je naam op een sticker op het schort 

o Zet het chirurgische masker op 

o Zet een spatbril of faceshield op 

o Doe de handschoenen aan 

 

Uitkleden PPE 

 Trek de persoonlijke beschermingsmiddelen uit vóór het verlaten van de kamer. 

 Hanteer hierbij deze volgorde: 

o Op de kamer: handschoenen uittrekken 

o Trek het schort uit 

o Handenwassen of desinfecteren 

o Verlaat de kamer 

o Doe spatbril of faceshield af 

o Doe masker af  

o Handenwassen of desinfecteren 
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Voedsel  

Op normale wijze behandelen. 

 

Feces, urine en braaksel  

Op normale wijze afvoeren. 

 

Linnengoed 

In rode linnenzak. 

 

Serviesgoed  

Op normale wijze behandelen. 

 

Afval  

Volgens de vastgestelde afvalscheidingsprocedure. 

 

Materialen  

 Alle benodigdheden voor verpleging en eenvoudig onderzoek moeten in de kamer 

aanwezig zijn.  

 Voorraad op de kamer zo klein mogelijk houden.  

 Materialen zoveel mogelijk op kamer laten en patiëntgebonden gebruiken. Bij 

voorkeur disposable.  

 Bij verwijderen van kamer: reinigen en daarna desinfecteren met alcohol 70%. 

 

Instrumentarium  

Op normale wijze behandelen. 

 

Schoonmaak/desinfectie tijdens opname 

 Dagelijks normale schoonmaak. 

 Twee keer per dag desinfectie van tastpunten (deurklinken, handgrepen, 

lichtknoppen etc.). 

 

Schoonmaak/desinfectie na ontslag 

 Bij negatieve uitslag verdachte COVID-19 patiënt kan patiënt verplaatst worden 

naar juiste afdeling. Kamer wordt schoongemaakt volgens normale procedure.  

 Bij ontslag van positieve COVID-19 patiënt schoonmaak en einddesinfectie van de 

kamer. Zie protocol Reiniging en desinfectie na opname COVID-19 patiënt. 

 

Gerelateerde documenten 

 Reiniging en desinfectie na opname COVID-19 patiënt. 

 Werkwijze cohortisolatie COVID-19. 

 


