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Inleiding 
Ter preventie van het nieuwe Corona virus, om de uitbraak van Corona te vertragen, besmetting te voorkomen 

en hoe te handelen bij besmetting is dit draaiboek gemaakt op hoofdlijnen. De richtlijnen van het RIVM zijn 

leidend voor alle maatregelen in het draaiboek. Bij nieuwe inzichten zal het draaiboek worden bijgesteld door 

het crisisbeheersteam. De scenario’s in het draaiboek zijn niet opvolgend, maar kunnen van cliënt tot cliënt 

verschillen. De richtlijnen vanuit het RIVM die gelden voor medewerkers zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

De instructies per scenario moeten worden gezien als een aanvulling op de bestaande huisregels en vallen 

daarmee onder het sanctiebeleid. 

 

Draaiboek en teaminstructie 
Het draaiboek geldt voor alle afdelingen van de Kessler Stichting. Omdat de afdelingen onderling verschillen 

maakt de trajectcoördinator van het team een teaminstructie. Hiervoor geldt: het draaiboek op iProva is 

leidend, uitzonderingen zijn alleen mogelijk na akkoord van het crisisbeheersteam. De geldende versie van het 

draaiboek wordt gepubliceerd op de digitale werkplek en in iProva. De geldende versie van de teaminstructie 

wordt per mail verspreid onder de teamleden en de manager primair proces.  
 

Crisisbeheersteam 

 

Taken Crisisbeheersteam 

− Komt dagelijks bij elkaar. 

− Inventariseert en registreert de besmettingen en het verloop (medewerkers en cliënten). 

− Heeft contact met externen (GGD, daklozenloket, OCW-gemeente Den Haag, ketenpartners, pers). 

− Analyseert de situatie en neemt maatregelen en beslissingen bij sluiten of vermindering van cliënten op 

een locatie, het verplaatsen van cliënten, een tekort aan medewerkers, behoefte aan materialen en bij 

een uitbraak van de besmetting. Alle communicatie loopt via het crisisbeheersteam.  

− Beheert de mailbox; crisisbeheersteam@kesslerstichting.nl en beantwoordt de vragen. 

− Bereikbaar via 06 – 42799160, 24 per dag/7 dagen per week.  

 

Samenstelling 

Bram Schinkelshoek – bestuurder 

Nynke Annema – stafmedewerker 

Marcella Haak – manager zorg 

Masha Wight – manager zorg 

Diny Koreman – stafmedewerker P&O 

Ferry van Deutekom – contractmanager/facilitair 

Marleen Bergen – manager bedrijfsbureau  

Durske Wijgergangs – stafmedewerker 

 

  

https://kesslerstichting.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4284f41f-e2ba-4c6f-a574-7f8cf4497c78
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Laatste wijzigingen draaiboek: 

 

Datum Wijziging 

26-3-2020 Versie 8.1 

− Aanvullingen in draaiboek  

− Opzet instructie mondneusmasker in bijlage 4 

− 5 minuten regel in afstemming met RIVM > bij klachten meer dan 5 min contact dan PBM 

− Einde kamerquarantaine: 24 uur klachtenvrij 

− Bezoek van cliënten van eigen afdeling op de eigen kamer: Cliënten van de eigen afdeling 
mogen bij elkaar op bezoek komen op de eigen kamer, mits 1.5m afstand tussen 
personen en niet meer dan 3 personen tegelijk op de kamer. 

− Medewerkers werken per dienst op één afdeling. De volgende dag kan je op een andere 
afdeling werken. Tijdens een dienst wordt er niet gewisseld tussen afdelingen. 
Uitzondering: de medewerkers die werken op de noodopvang de la Reyweg werken niet 
meer op andere afdelingen. 

− Cliënt met klachten benaderd de huisarts telefonisch 

24-3-2020 Versie 8.0 

− Draaiboek geactualiseerd met recente instructies en inzichten, met name het 

gebruik van PBM 

23-3-2020 Versie 7.2 

− Overleggen tussen afdeling en met externen alleen telefonisch of laten vervallen. 

− Routing plaatsing NO de la Reyweg > alleen opvang van mensen met klachten die 

verblijven op locaties met slaapzalen. Er is geen afstemming CBT nodig voor 

plaatsing, wel met NO de la Reyweg. 

20-3-2020 Versie 7.1 

− Gewijzigd: handen desinfecteren met middel wat 70% ethanol of alcohol bevat 

− Gewijzigd: Cliënten ontvangen geen bezoek 

19-3-2020 Versie 7.0 

− Gewijzigd: wanneer bel of mail je het crisisbeheersteam 

− Toegevoegd: Relatie draaiboek en teaminstructie 

− Gewijzigd: Scenario’s aangepast aan de actualiteit en de laatste richtlijn updates 

− Toegevoegd: stroomschema scenario’s  

− Toegevoegd: Linkje naar filmpjes omgaan met PBM 

− Toegevoegd: Centraal beheer persoonlijke beschermingsmiddelen 

− Toegevoegd: spreiding noodopvang cliënten  

− Toegevoegd: zorgbedden Noodopvang de la Reyweg 

18-03-2020 Versie 0.5 

− Toegevoegd: dat we uitgaan van Corona virus bij de klachten en koorts (GGD-advies) 

− Toegevoegd: advies bij cliënten met klachten is 2x per dag temperaturen > bij 

klachten moet tweemaal daags getemperatuurd worden. De gemeten temperatuur 

moet worden geregistreerd in het dossier van de cliënt in het contactjournaal. 

− Toegevoegd: advies bij medewerkers is 1x per dag temperaturen en klachten scherp 

in de gaten houden 

− Toegevoegd: advies is zoveel mogelijk afstand bewaren met zieke cliënten, zodat we 

PBM kunnen besparen 

17-03-2020 − Versie 0.4: Overzicht klachten RIVM toegevoegd in bijlage 1 

− Telefoonnummer compleet gemaakt 

− Melding richting contractmanagement WMO toegevoegd in bijlage 1 

16-03-2020 Versie 0.3: Definitief draaiboek voor op iProva 
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Stroomschema scenario’s cliënt 

 

 

  

Bij noodzakelijke verzorging 
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Scenario 0 - Preventie 

Om te voorkomen dat het virus onze medewerkers en cliënten besmet of om te voorkomen dat de besmetting 

wordt doorgegeven is er een aantal preventieve maatregelen gericht op hygiëne en afstand in contact. 

 

We volgen voor alle medewerkers de richtlijn van het RIVM voor zorgmedewerkers niet werkend in het 

ziekenhuis zie bijlage 2.  

 

Hygiëne   

- Was regelmatig handen volgens de hiervoor geldende richtlijnen. Zie bijlage 3. 

- Draag geen sieraden, horloges, ringen, kunstnagels, houd de nagels kort, lange haren vastgebonden. 

- Vermijd handcontact.  

- Cliënten stimuleren handhygiëne toe te passen, zo nodig door medewerker uitgevoerd. 

- Houdt afstand tot elkaar minimaal 1.5m. 

 

Schoonmaakinstructie teams  

- Maak de kamer schoon met de verstrekte middelen per kamer (emmer, (alles)reiniger en doeken).  

- Reinig dagelijks veel gebruikte oppervlakken in de kamer van cliënt (tafel, keukenblad, nachtkastje).  

- Reinig dagelijks veel gebruikte werkoppervlakken in gezamenlijke ruimten (inclusief keuken).  

- Reinig en desinfecteer dagelijks alle plaatsen waar veel handcontact is (lichtknoppen, muis en toetsenbord, 

deurklinken, kranen, bed beugels, etc.).  

- Gebruik schoonmaakmaterialen van cliënt/kamer niet meer in andere ruimten.  

- Gebruik in iedere ruimte schone materialen.  

- Gebruik microvezeldoekjes en was de materialen op minimaal 95°C.  

- Reinig en droog herbruikbare schoonmaakmaterialen, zoals emmers, dagelijks.  

- Reinig en desinfecteer douchestoelen, tilliften en doucheruimte dagelijks na gebruik.  

- Reinig en droog herbruikbare schoonmaakmaterialen na gebruik.  

- Serviesgoed direct in vaatwasser of heet afwassen.  

- Gebruik afvalbakken zonder een deksel of voetpedaalbediening (voorkom handcontact met afvalbak) 

 

Beperk sociaal verkeer 

- Cliënten ontvangen geen bezoek. Indien strikt noodzakelijk of sterk gewenst alleen na overleg met 

crisisbeheersteam. 

- Cliënten verblijven alleen op hun eigen afdeling, toegang tot afdelingen waar iemand niet verblijft is niet 

toegestaan. Cliënten blijven zoveel mogelijk op hun eigen kamer. 

- Cliënten zonder klachten van de eigen afdeling mogen bij elkaar op bezoek komen op de eigen kamer, mits 

1.5m afstand tussen personen en niet meer dan 3 personen tegelijk op de kamer. 

- Activiteiten voor cliënten op de afdeling zelf kunnen doorgaan, mits minimaal 1.5 m afstand tussen 

personen. Cliënten met klachten nemen hier niet aan deel.  

- Daar waar mogelijk gebruiken cliënten de maaltijd op de kamer. Verder wordt op de afdelingen in 

deelgroepen genuttigd, verspreid over de ruimte met minimaal 1.5 m afstand tussen personen. 

Activiteiten door team Dagbesteding worden stilgelegd tot nader order. 

- Externe groepsuitjes worden geannuleerd tot nader order. 

- Het bedrijfsrestaurant ’t Heertje wordt tot nader order gesloten voor de lunch.  

- Neem de trap in plaats van de lift indien mogelijk.  

- Medewerkers houden zich aan de richtlijnen van de overheid. 

- Collegiaal overleg via telefoon. 

- Vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer. 

- Bij personenalarm en brandalarm geldt de normale werkwijze!  
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Beperk functioneel verkeer 

- Medewerkers werken per dienst op één afdeling. De volgende dag kan je op een andere afdeling werken. 
Tijdens een dienst wordt er niet gewisseld tussen afdelingen. Uitzondering: de medewerkers die werken 
op de noodopvang de la Reyweg werken niet meer op andere afdelingen. 

- Medewerkers gaan niet op huisbezoek bij cliënten ambulante begeleiding. Begeleidingsgesprekken 

worden telefonisch gevoerd of vervallen in overleg met de cliënt.  

- Er wordt één team voor het bezoeken van locaties Beschermd Zelfstandig Wonen en Begeleid Zelfstandig 

Wonen samengesteld. Dit team werkt uitsluitend extramuraal en bezoekt geen andere locaties van de 

organisatie.  

- Er zijn aparte VIG teams samengesteld.  

- Alle flexkrachten zijn toegewezen aan één locatie.  

- Cliënten zonder klachten of 24uur klachtenvrij kunnen doorstromen naar andere afdelingen of 

instellingen. 

- Op afdelingen worden werkzaamheden door ondersteunende diensten en derden uitgesteld, tenzij het 

hoge spoed is. Bij spoed wordt in telefonisch overleg met de service desk bepaald wat mogelijk is. 

- Noodzakelijke individuele behandelingen en afspraken kunnen doorgaan, zoveel mogelijk op de afdeling 

zelf bij voorkeur in de kamer van de cliënt. 

- Overleggen voor medewerkers met externen vinden telefonisch plaats of worden afgezegd. 

- Werkoverleggen alleen met minder dan drie mensen op de eigen afdeling en met minimaal 1.5m afstand 

tot elkaar of met gebruik van digitale hulpmiddelen voor overleg 

- Er zijn drie locaties voor noodopvang om de cliënten van de noodopvang de la Reyweg op te vangen: 

o 35 personen Binckhorstlaan 

o 40 personen Twickelstraat 

o 30 personen Noodopvang de la Reyweg (zorgbedden) 

 

Monitoren klachten 

- Hou klachten (hoesten, benauwdheid en koorts) in de gaten. Bij klachten bel met de  

(huis)arts/huisartsenpost. De (huis)arts maakt op basis van de klachten een inschatting of er mogelijk 

sprake is van corona. De (huis)arts doet indien nodig een doorverwijzing naar de coronahuisartsenpost. . 
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Scenario 1  

Cliënten met klachten; verkoudheidsklachten en/of hoesten 
 

Kun je zorg of begeleiding leveren met 1.5 meter afstand tot de cliënt?  

Dan heb je geen beschermingsmiddelen nodig. 

 

Schone handen en afstand houden zijn de beste preventie tegen overdracht. 

 

Algemeen 

- Bij klachten verkoudheid en hoesten moet tweemaal daags getemperatuurd worden. De gemeten 

temperatuur moet worden geregistreerd in het dossier van de cliënt in het contactjournaal. 

- Schakel de (huis)arts bij benauwdheid of wanneer klachten hiertoe aanleiding geven. 

- Cliënten en medewerkers met klachten mogen niet meehelpen bij de voedselbereiding en tafeldekken. 

- Cliënten met klachten kunnen niet doorstromen naar andere afdelingen of instellingen, tenzij het belang 

van overplaatsing het besmettingsrisico overstijgt. Informeer bij verplaatsen altijd de andere 

afdeling/instelling/zorgverleners (bijvoorbeeld ambulancemedewerkers) over de infectie. 

- Verstrek maaltijden en dranken zonder persoonlijk/handcontact. 

 

Bij noodzakelijk contact binnen 1.5 meter van cliënt zoals:  

- Lichamelijke verzorging van de cliënt  

- Schoonmaken en opruimen van verontreinigd textiel/beddengoed 

- Bij mogelijke kans op contact met lichaamsvloeistof 

 

Gebruik Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zie bijlage 4. 

Omdat er een tekort is aan PBM, is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen om per medewerker 

na te gaan of het echt nodig is om PBM te gebruiken. 

 

Maak hierbij gebruik van onderstaand afwegingschema: 
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Hygiëne  

- Zie scenario 0 – preventie  

en: 

- Desinfecteer handen altijd na contact met de (vermoedelijk) besmette cliënt en bij het verlaten van 

zijn/haar kamer. Gebruik hiervoor minstens 70% ethanol/handalcohol. 

 

Schoonmaakinstructie teams  

- Zie scenario – 0 preventie 

 

Beperk sociaal verkeer  

- Zie scenario 0 

 

Beperk functioneel verkeer 

- Zie scenario 0 
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Scenario 2 

Cliënt met klachten; verkoudheidsklachten en/of hoesten en koorts  
 
Alle maatregelen uit scenario 0 en 1 aangevuld met:  

- De cliënt verblijft in kamerquarantaine. Als cliënt een kamer deelt; neem contact op met het 

crisisbeheersteam. De kamerquarantaine geldt totdat de cliënt minimaal 24 uur klachtenvrij is. 

- Toiletten en douches splitsen voor cliënten met en cliënten zonder klachten indien mogelijk. Wanneer dit 

niet mogelijk is, extra schoonmaken.  

- Voor het gebruiken van noodzakelijk verkeer buiten de kamer draagt de cliënt een mondkapje.  

- Schakel de (huis)arts bij benauwdheid of wanneer klachten hiertoe aanleiding geven. 

- E-mail bij cliënt in scenario 2 het crisisbeheersteam t.b.v. centrale registratie. 

 

Noodopvang 

- Cliënten met koorts en luchtwegklachten die verblijven in Noodopvang1 locaties worden zoveel mogelijk 

geïsoleerd opgevangen op locatie Noodopvang de la Reyweg. De capaciteit is beperkt, plaatsing is alleen 

mogelijk als de cliënt verblijft op een locatie met slaapzalen en er geen kamerquarantaine kan worden 

gerealiseerd.  Plaatsing is alleen mogelijk na overleg met het noodopvang de la Reyweg.  

  

 
1 Sportlaan, TeZamen, Binckhorstlaan en Twickelstraat 
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Onvoldoende beschikbaar personeel 
Wanneer er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn voor de gewenste bezetting, schakelen we terug op 

de minimale bezetting (eten, drinken en veiligheid). Daarbij kunnen gebruik maken van kantoorpersoneel en 

andere medewerkers die geen cliëntgebonden werkzaamheden verrichten. Wanneer we de minimale bezetting 

niet meer kunnen garanderen grijpen we terug op collega-instellingen en als dat onvoldoende is, zullen we in 

nauw overleg met de gemeente en zorgkantoor treden (afhankelijk van de afdeling) over welke stappen we 

moeten nemen.  

 

Centraal beheer persoonlijke beschermingsmiddelen 
De beschermingsmiddelen zijn schaars. De Kessler Stichting is net als de ziekenhuizen en andere zorg 

organisaties aangesloten op het landelijk netwerk voor verspreiding van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

Onder beschermingsmiddelen wordt verstaan: 

- FFP 1 en FFP2 Mondmaskers 

- Een isolatieschort met lange mouwen 

- Veiligheidsbrillen 

- Handenalcohol 

- Desinfectiemiddel voor materialen 

- Nitril handschoenen 

- Thermometers  

- Kapjes voor thermometers 

 

Waar kan ik het straks bestellen/ halen? 

De voorraad wordt beheerd door de portier van de la Reyweg. Bij een dreigend tekort kan je PBM bij de portier 

ophalen, dit kan zonder melding in Axxerion.  

 

Wat moet je qua afdelingsvoorraad ongeveer hebben? 

- 18 x mondmaskers 

- 18 x langemouwen schorten 

- 10 dozen handschoenen (nitril) PER MAAT 

- 2 à 3 veiligheidsbrillen 

- 15 x handalcoholpompjes 

- 10 thermometerkapjes per client  

 

Het is niet nodig om te hamsteren.  
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Bijlage 1 

Ziektebeeld Corona virus 
 

Wat is het nieuwe Corona virus? 

Het Corona virus een griepvirus. Het is net als andere griepvirussen besmettelijk. 

 

Symptomen Coronavirus  

De verschijnselen van een infectie met het Corona virus zijn hetzelfde als een “gewone” griep. Koorts, 

temperatuur boven de 38 graden, klachten van de luchtwegen, niezen, verkoudheid, hoesten en 

benauwdheid. De kans op ernstige complicaties is waarschijnlijk ongeveer hetzelfde als bij de griep. 

Verreweg de meeste mensen genezen van een Coronavirus infectie. 

 

Aanvullende info 

Omdat nog niet bekend is hoe het Coronavirus zich gaat ontwikkelen worden door de RIVM aanvullende 

maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen of te beperken. 

 

Een verdenking op een Corona virus besmetting moet direct aan het crisisbeheersteam gemeld worden.  

 

Er ontstaat een verdenking: 

 

Wanneer de cliënt koorts (> 38 graden) heeft en luchtwegklachten (benauwd en/of hoesten) 
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Bijlage 2  

Voor medewerkers 
 

1. Algemeen 

− We hanteren de richtlijn van het RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. 

− Advies aan medewerkers is om 1x per dag jezelf te temperaturen en klachten scherp in de gaten houden. 
− Met medewerkers uit de ondersteunende diensten worden maatwerkafspraken gemaakt, waardoor zij 

optimaal inzetbaar zijn om de zorgteams te ondersteunen in hun primaire taak.  

− Het verzuimprotocol blijft ongewijzigd van kracht: bij ziekte of vermoeden van ziekte, neem direct 

telefonisch contact op met de manager en geef verzuim door aan P&O. Dit geld zowel op vrije dagen als 

op/tijdens het werk.  

− Indien het gezinslid dat ziek is verzorging van jou nodig heeft, dan gelden de gewone 

verlofregelingen die terug te vinden zijn op iProva. 

− In verband met cliëntbelang of het belang van de Kessler Stichting mag, na overleg met de medewerker, 

de verlofaanvraag (gedeeltelijk) afgewezen of ingetrokken worden. Bijvoorbeeld als de continuïteit of 

bezetting op de afdeling dit niet toelaat. 

− Maak je je zorgen dat je bij de verzorging van een cliënt met klachten niet de juiste PBM hebt gebruikt? 

Kijk dan in het schema van de RIVM: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkers 

 

1. Preventief  

Hou je aan de meest recente instructies van de overheid. 

Zorg ervoor dat cliënten, collega´s, jijzelf en familie thuis de algemene hygiënemaatregelen hanteren. Denk 

hierbij aan: 

− Was je handen regelmatig, gebruik zeepdispensers en wegwerp handdoeken. 

− Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

− Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na 1x gebruiken weg. 

− Verwijder gezamenlijke snoeppotten en dergelijke. 

− Was je handen niet boven de gootsteen met afwas. 

− Gebruik geen gezamenlijke keukenhanddoeken. 

− Geen handen schudden. 

− Vermijd sociale contacten met meerdere personen. 

− Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk. 

 

Zorg verder voor goede weerstand, dus gezond eten, goed slapen en bewegen, zodat je je werk kunt blijven 

doen. 

 

Dit is een normale situatie m.b.t. je werk en je diensten. We verwachten je op je werk volgens je rooster. 

 

2. Klachten  

Neem bij klachten telefonisch contact op met je manager voor overleg. Richtlijn van het RIVM voor 

zorgpersoneel buiten ziekenhuissetting wordt gevolgd..  

 

Wanneer moet je thuisblijven?  

− Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts.  

− Bij koorts > 38 graden.  

 

Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven. 

https://kesslerstichting.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ce265b68-0ff7-48d6-92eb-1eb2ec8cc159
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Wanneer kun je weer aan het werk? 

− Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koorts 

hebt.  

− Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen 

koorts hebt. 
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Bijlage 3  

Handhygiëne 
 

Wanneer de handen zichtbaar verontreinigd zijn, worden ze altijd gewassen met water en gewone, vloeibare 

zeep. In alle andere omstandigheden wordt, gezien het gebruiksgemak de voorkeur gegeven aan handalcohol. 

Om een adequaat effect van de handalcohol te bereiken moeten de handen goed droog zijn. 

 

Handreiniging houdt in het wassen van de handen met water en vloeibare zeep en het nadrogen van de 

handen met een schone doek of eenmalige (papieren) handdoekjes. 

 

Handdesinfectie vindt plaats door de visueel schone droge handen in te wrijven met handalcohol 70-80 % 

totdat de handen droog zijn. Dit leidt tot snelle vermindering van de aanwezige micro- organismen die op de 

handen aanwezig zijn. Bovendien heeft handalcohol het grote voordeel dat men de handalcohol bij zich kan 

dragen. Bij deze vorm van zorg dient de handalcohol echter wel op een plek te worden bewaard waar de cliënt 

niet bij kan. In handalcohol zit een terugvettend bestanddeel dat het uitdrogen van de handen voorkomt. Een 

intacte huid is de beste barrière tegen micro-organismen van buitenaf. 

 

Handhygiëne is van belang op het moment dat er contact is met de cliënt. Het toepassen van handhygiëne 

dient dan ook plaats te vinden indien er aansluitend door medewerkers handelingen worden uitgevoerd. 

 

Pas handhygiëne toe op de volgende momenten: 

− Voor aanvang van de werkzaamheden en na pauzes; 

− Na hoesten, niezen en snuiten van de neus; 

− Na toiletgebruik; 

− Na roken; 

− Voor  en na contact met voedsel. 

 

Pas handhygiëne toe bij het uitvoeren van handelingen bij cliënten. 

− Na lichamelijk onderzoek; 

− Voor en na kleine ingrepen; 

− Voor en na wondbehandeling; 

− Voor en na het bereiden en toedienen van voedsel; 

− Na contact met lichaamsvloeistoffen of uitscheidingsproducten (feces, urine, bloed en wondvocht); 

− Na medewerkers handelingen. 

 

Indien er wondjes aan de handen zijn, moeten deze worden beschermd om besmetting te voorkomen; Dek 

wondjes aan de handen af met een vochtwerende pleister. 

Techniek handreiniging 

− Maak de handen onder de kraan goed nat en voorzie ze vervolgens van vloeibare zeep. 

− Wrijf de handen gedurende 10 seconden goed over elkaar, waarbij de vingertoppen, duimen en 

gebieden tussen de vingers en de polsen goed moeten worden ingewreven. 

− Spoel de handen goed af. 

− Sluit de kraan met een wegwerp handdoek. 

− Droog de handen goed af met een wegwerp handdoek.  
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Bijlage 4  

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
 

PBM bestaat uit ten minste: 

Mondneusmasker  kan 3 uur achtereen gedragen worden bij verschillende cliënten. Tussentijds 
moet mondneusmasker niet afgezet worden. 

Wegwerphandschoenen Wissel per client 

Bril Desinfectie met alcohol 70% na gebruik per client, waardoor je deze bij 
verschillende cliënten kan dragen.  

Schort met lange mouwen Wissel per client  

 

Voor een instructie hoe om te gaan met PBM, zie: https://www.youtube.com/watch?v=-DEM-

YSPaBc&feature=youtu.be 

 

LET OP: in het filmpje wordt geen beschermingsbril gedragen, zet deze wel op!  

 

Vóór het betreden van de kamer: 

Zorg dat je PBM en andere benodigdheden voor de zorg beschikbaar hebt  

Handdesinfectie 

 
 

Bij verzorging van een cliënt met klachten binnen 1.5 m: 

Schort met lange mouwen, handschoenen aan, mondneusmasker en bril op (volg instructies uit filmpje) 

 

    

 

Bij het verlaten van de kamer: 

Handschoenen uit, schort uit en bril af (volg werkwijze filmpje).  

Handschoenen en schort in vuilniszak doen zonder aan te drukken en vuilniszak dichtknopen.  

Bril desinfecteren en masker pas na de laatst behandelde client weggooien in vuilniszak. 

Vuilnis direct weggooien in container. 

 

Na het verlaten van de kamer:  

Handdesinfectie 

https://kesslerstichting.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b5992689-b220-4efb-b0e0-5c75f30bc2b3
https://kesslerstichting.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b5992689-b220-4efb-b0e0-5c75f30bc2b3


   
 

   
 

Instructie bij het opzetten van een mondneusmasker 
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