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Achtergrond: Suriname bevindt zich inmiddels in een ernstige vierde COVID-19 golf. Ook 
binnen de ziekenhuizen zijn, zowel op de klinische afdelingen als bij het personeel, diverse 
uitbraken geweest. Dit document dient als handleiding om dergelijke uitbraken beheersbaar 
te houden.  
 
Uitbraak personeel 
Wanneer een personeelslid geïnfecteerd blijkt te zijn met COVID-19 worden de afdeling en 
de directe collega’s geïnformeerd. De collega’s die nauw contact hebben gehad (>15 
minuten op <1.5m) zijn vanaf dat moment in quarantaine. Zij kunnen, indien het essentiële 
zorgmedewerkers betreft, wel gewoon blijven werken volgens het protocol. Zij dragen 
hierbij minimaal een chirurgisch mondneusmasker type IIR en passen frequent handhygiëne 
toe.  
 
Op de dag dat het resultaat bekend is wordt aan alle collega’s die nauw contact hebben 
gehad een COVID swab (voor antigeen- of PCR-test) aangeboden. Deze wordt herhaald 5 
dagen na het laatste contact.  
Wanneer een PCR wordt verricht kan bij een negatieve test op dag 5 de quarantaine worden 
opgeheven. Wanneer een antigeentest wordt verricht dient op dag 6 de test herhaald te 
worden, en kan de quarantaine opgeheven worden bij 2 negatieve antigeentesten. 
Bij het ontstaan van klachten wordt direct een PCR test ingezet.  
 
Bij personeelsleden die buiten het ziekenhuis een COVID contact hebben gehad 
(bijvoorbeeld familieleden, vrienden enzovoorts) wordt hetzelfde beleid gehanteerd.  
 
Uitbraak afdeling 
Wanneer een patiënt op een afdeling positief blijkt te zijn voor COVID-19 dienen de andere 
patiënten op dezelfde zaal in quarantaine geplaatst te worden. Dit betekent dat er op de 
betreffende zaal geen patiënten meer opgenomen kunnen worden en dat bezoek niet 
toegestaan is, totdat de quarantaine wordt opgeheven.  
Bij de zaalgenoten wordt diagnostiek middels een PCR of antigeentest ingezet zodra de 
positieve patiënt geïdentificeerd is. Na 5 dagen wordt deze test herhaald. Bij een negatief 
PCR resultaat op dag 5 wordt de quarantaine opgeheven, bij een negatieve antigeentest is 
op dag 6 een tweede negatieve test vereist.  
Bij zaalgenoten die klachten ontwikkelen wordt direct een PCR ingezet.  
 
Werknemers met klachten 
Bij werknemers met klachten wordt eerst een antigeentest ingezet. Indien deze positief is 
gaat de werknemer volgens protocol in isolatie. Bij een negatieve antigeentest wordt een 
PCR ingezet en kan de werknemer het werk voortzetten, in afwachting op het PCR resultaat. 
Hierbij wordt wel een chirurgisch mondneusmasker gedragen en frequent handhygiëne 
toegepast.  


