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Indien mogelijk sprake is van een uitbraak lees dan ook de procedures ‘Infectieziekten en 
meldingsplicht in het kader van de infectieziektewet’ en ‘Infectieziekten – maatregelen bij een 
(mogelijke) uitbraak van een infectieziekte’. 
 
Omschrijving van de ziekte 
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts (> 38 graden) en ernstige luchtwegklachten 
zoals kortademigheid, hoesten of luchtweginfectie. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de 
bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.  
 
Ziekte en verschijnselen 
De klachten bij corona zijn koorts en luchtwegklachten.  
 

Volgens de casusdefinitie is er sprake van een verdacht geval bij een persoon met: 

• koorts (ten minste 38 graden Celsius) óf koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd 
koorts ontwikkelen.  

• én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid. 
 
Als de arts denkt dat de cliënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, dan moet de cliënt in 
isolatie worden gehouden. Op de afdeling moet dan direct de middelen in gezet worden zoals 
beschreven bij het onderdeel “Isolatie”.  
 
Wanneer een cliënt zich beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer heeft gehad, is de 
cliënt genezen.  
 
Wanneer een cliënt verdacht wordt van besmetting met het coronavirus, meldt de arts dit bij de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Niet iedereen met symptomen wordt standaard getest. 
De arts infectieziektebestrijding van de GGD en de arts-microbioloog van het Haga ziekenhuis 
bepalen na overleg met de arts uiteindelijk of het noodzakelijk is om te testen. Hierbij worden de 
richtlijnen vanuit het RIVM gevolgd. De behandelend of waarnemend arts neemt dus alleen 
testen af na afstemming met de GGD en de arts microbioloog.  
 
Signalering en crisisteam 
 
Wanneer op de afdeling op een locatie 1 cliënt verblijft met (verdenking op) het coronavirus, 
dient al direct een crisisteam op locatie geformeerd te worden (zie procedure Infectieziekten – 
Meldingsplicht). 
 
Binnen de locaties met behandeling en de GRZ inventariseert de specialist ouderengeneeskunde: 

- klachten: aard, ernst en mate van overeenkomsten tussen zieken 
- afdelingen/units waar dergelijke klachten voor(ge)komen (zijn) 
- aantal personen met klachten (cliënten, zo mogelijk medewerkers en bezoek) 

 
Binnen de woonzorgcentra zonder behandeling inventariseert de manager zorg bovenstaande 
punten.  
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Besmettelijkheid 
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat één 
ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij 
het virus verspreidt. 
 
Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Door hoesten en niezen, 
wordt het virus door kleine druppeltjes in de lucht verspreid. Als andere mensen die druppeltjes 
inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet 
raken met het virus.  
 
Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 14 dagen.  
 
Hoe snel mensen genezen is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde 
klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen met ernstige klachten hebben over het 
algemeen meer tijd nodig om te herstellen (soms weken). 
 
Bron van besmetting 
Naar verwachting zijn dieren in het buitenland de bron van dit virus geweest. Welke dieren dit 
zijn is tot op heden nog niet bekend.  
 
Extra hygiënische maatregelen 
 
Houd zo veel als mogelijk is afstand van zieke cliënten. Houd je verder aan de basishygiëne 
richtlijnen zoals vermeld in het protocol “Persoonlijke hygiëne medewerker”. De cliënt wordt 
verpleegd in een strikte isolatie (zie hieronder). 
 
Isolatie ( strikte isolatie) 

- cliënten met het nieuwe coronavirus worden op een eenpersoonskamer verpleegd of op 
een kamer met meerdere personen met corona (op een PG-afdeling wordt met de familie 
overlegd); 

- zorgverleners dragen bij contact met de cliënt een mondneusmasker FFP1, disposable 
handschoenen en schort met lange mouwen.  

- Een beschermingsbril is nodig wanneer sprake is van risico op aerosolen (geldt ook voor 
brildragende medewerkers). Brillen worden hergebruikt door te desinfecteren met 
alcohol 70%; 

- zie bijlage 1 voor de inzet van persoonbeschermende maatregelen (BPM);   
- zorgverleners en bezoekers wassen na contact de handen en drogen deze met wegwerp 

handdoekjes OF gebruiken handalcohol met virusclaim (Sterillium Med);  
- zorgverleners en cliënten die in contact zijn geweest met cliënten met corona hebben zo 

min mogelijk contact met andere cliënten en met zorgverleners van andere afdelingen. 
 
LET OP :  

- beschermende middelen (handschoenen, mondneusmasker, schort en beschermingsbril) 
worden alleen gedragen IN de woonruimte/ het appartement van een cliënt,  

- waarvan een arts heeft vastgesteld dat er een (verdenking van )besmetting met het 
coronavirus is  

- OF wanneer een arts vindt dat er een uitzondering gemaakt moet worden bij bepaalde 
cliënten die geen (verdenking op) besmetting hebben, maar een eigen afweging hierin 
maken. Bijvoorbeeld bij cliënten met een zeer kwetsbare gezondheid. In dit geval 
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worden de argumenten van de arts goed genoteerd bij de zorgafspraken in het 
zorgdossier.  

 
Voor de wijze van aan- en uittrekken, zie isolatiekaart “Strikte isolatie” 
 
Omgeving reinigen 
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig, de normale schoonmaakmethoden voldoen. Wel 
moeten disposable materialen worden gebruikt, zoals disposable microvezel- en wisdoeken. 
Daarnaast dienen reinigingsmiddelen met een virusclaim gebruikt te worden. Dagelijks moeten 
handcontactpunten op de kamer worden gereinigd en gedesinfecteerd. Was na het schoonmaken 
je handen met water en zeep. 
 
Gebruik tablets en telefoons 
Op kamers van bewoners met een (verdenking van) corona wordt geen telefoon of tablet mee 
de kamer opgenomen. 	
Mocht dit echt niet anders kunnen, dan kan de telefoon of tablet goed schoon gemaakt worden 
met desinfecterende wegwerpdoekjes. Na het schoonmaken je handen weer goed wassen of 
desinfecteren.  
 
Telefoons en tablets na elke dienst goed reinigen met desinfecterende wegwerpdoekjes. Er kan 
ook een (schone) droge of licht vochtige microvezeldoek gebruikt worden, zonder 
schoonmaakmiddel of desinfectiemiddel. 
 
Opnamebeleid 
Op de afdeling waar corona heerst, worden geen nieuwe cliënten opgenomen tenzij het cliënten 
betreft die al behandeld worden voor corona. 
 
Behandelbeleid 
Het behandelbeleid wordt door de arts per cliënt bepaald. 
 
De behandeling van ernstig zieke mensen bestaat uit het behandelen van de symptomen. 
Vooralsnog is er geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus.  
 

Vernevelen 
• Vernevelen wordt afgeraden door aerosol vorming en verhoogde kans op besmetting van 

verzorgenden.  
• Als bij een cliënt toch een indicatie bestaat tot vernevelen, horen daarbij passende 

maatregelen zoals een FFP2 masker, een beschermingsbril en persoonsbeschermende 
maatregelen zoals beschreven in bijlage 1.  

 
 
Diagnostiek 

- Bij verdenking op een corona-uitbraak overlegt de specialist ouderengeneeskunde of de 
huisarts met de arts van de GGD (GGD Haaglanden 070 353 72 40, optie 2). 

- De arts van de GGD overlegt samen met de dienstdoend arts microbioloog van het Haga 
ziekenhuis (locatie Leyweg 070-2102271). De arts microbioloog geeft akkoord voor 
diagnostiek; 
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- In de woonzorgcentra zonder behandeling wordt door de manager zorg overleg gepleegd 
met de deskundige infectiepreventie, die zo nodig contact opneemt met de arts 
microbioloog. 

- In de locaties zonder behandeling wordt het materiaal voor diagnostiek afgenomen door 
een medewerker van de GGD of ziekenhuis. Bij de locaties met behandeling neemt de 
behandelend arts het materiaal voor diagnostiek af.  

- Indien diagnostiek verricht is: De arts microbioloog en de specialist ouderengeneeskunde 
stellen op grond van de uitslag van de virustest vast of er wel of waarschijnlijk geen 
sprake is van een corona-besmetting.  

 
Meldingsplicht 
Infectie met 2019-nCoV is een meldingsplichtige ziekte in groep A 
 
 
Referentie 
LCI richtlijn Corona (COVID-19) 
NHG 
RIVM  
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Bijlage 1. Inzet persoonsbeschermende maatregelen  
 
1. Volg altijd de algemene en beroepsspecifieke hygiënerichtlijnen 

Zorgmedewerkers dienen altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen:  
• Geen handen geven 
• Regelmatig handen wassen 
• Hoesten en niezen in de ellenboog 
• Papieren zakdoekjes gebruiken 

 
Daarnaast worden de hygiënerichtlijnen gevolgd voor de beroepsgroep en specifieke 
beroepsmatige handelingen.  

2. Inzet PBM volgens de richtlijnen van het RIVM 
Florence volgt voor het inzetten van de beschermende middelen de richtlijnen van het RIVM. Dit 
is hetzelfde beleid dat wordt gevoerd bij collega-zorgorganisaties. De geldende richtlijnen geven 
aan dat beschermende middelen alleen worden ingezet als: 
 

• er een verdenking is van corona, uitgesproken door een huisarts, een specialist 
ouderengeneeskunde of de GGD. 

• als er met een test is vastgesteld dat een cliënt corona heeft. 
 

3. Volg altijd onderstaande stappenplannen voor het inzetten van PBM bij verdenking 
op een besmetting met het coronavirus (COVID-19)  
Deze maatregelen gelden voor zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg en in de thuiszorg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Stappenplan A: Wanneer gebruik je PBM bij een hoestende/niezende cliënt verdacht 
voor COVID-19? 

1. Kan de zorg uitgesteld worden tot cliënt klachtenvrij is?  Zo ja, stel dan de zorg uit. 
Dan zijn PBM niet nodig. 

2. Is de afstand tot de cliënt meer dan 1,5 meter? Zo ja, dan zijn PBM niet nodig. 
3. Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek? Zo ja, dan zijn PBM 

nodig.	
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4. Samenstelling en gebruik van PBM 

• Schort: een schort met lange mouw met PE-coating. Indien er geen schort met PE-
coating aanwezig is: gebruik een ‘normaal’ schort met lange mouwen en draag er een 
halterschort overheen.  

• Masker: Bij voorkeur een FFP1-masker. Als deze maskers schaars zijn, dan volstaat ook 
een chirurgisch mondneusmasker. 

o Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen 
kunnen ontstaan zoals bijvoorbeeld handelingen aan tracheostoma en uitzuigen. 
Hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd.  

o Bij afname van testmateriaal volstaat een FFP1-masker.  

o Het masker mag aan één stuk gedragen worden (bij verschillende cliënten met 
COVID-19) totdat de ademhalingsweerstand (moeilijker is om te ademen) te 
hoog wordt (na circa 3-4 uur) of het masker heel nat is. 

o FFP-/chirurgisch mondneusmasker hoeven in tegenstelling tot handschoenen niet 
te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere cliënten achter elkaar.  

Let op: We moeten ook rekening houden met eventueel hergebruik van de FFP-
/chirurgische maskers. Bewaar daarom FFP- en chirurgische maskers zodat die, 
indien nodig, gebruikt worden voor (her)sterilisatie en later hergebruik. Er wordt 
landelijk onderzoek gedaan naar methoden om dit te doen. 
De gebruikte mondneusmaskers dienen daarom door medewerkers op de 
intramurale locaties vooralsnog in een plastic zak, die afgesloten wordt, 
verzameld te worden. Laat duidelijk natte maskers eerst drogen en verzamel 
deze in een aparte plastic zak. Thuiszorgmedewerkers hoeven vooralsnog de 
maskers niet te bewaren voor hergebruik. 

 

 

	 Stappenplan B: Wanneer gebruik je PBM als hoestende/niezende medewerker 
verdacht voor COVID-19? 

1. Kan de zorg uitgesteld worden tot je klachtenvrij bent? Zo ja, stel dan de zorg uit. PBM 
zijn dan niet nodig. 

2. Kan een andere medewerker de zorg verlenen? Zo ja, laat een klachtenvrije collega de 
zorg verlenen. 

3. Betreft het een kwetsbare cliënt (is er sprake van ernstig onderliggen lijden of is de 
cliënt ouder dan 70 jaar) én is er geen klachtenvrije medewerker beschikbaar? 

a. Is de afstand tot de kwetsbare cliënt meer dan 1,5 meter? Zo ja, dan zijn PBM 
niet nodig. 

b. Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek? Zo ja, dan 
zijn PBM nodig. 
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• Handschoenen: de handschoenen moeten per cliënt gewisseld worden.  

• Spatbril: Gebruiken wanneer sprake is van risico op aerosolen. Gebruik een 
beschermende bril die goed aansluit op de huid omdat het virus ook via de traanbuis 
naar binnen kan komen. Een gewone bril volstaat dus niet.  

o Let op: hergebruik van spatbrillen is noodzakelijk. Desinfecteer na gebruik de 
bril met alcohol 70%. Dus niet weggooien!  

• Plaats van omkleden:  

o Aankleden: buiten de ‘isolatiekamer’ (of afdeling/unit in geval van cohort) en in 
het geval van de thuiszorg, achter de voordeur. 

o Uitkleden: uittrekken op de kamer buiten een cirkel van 2 meter en in het geval 
van de thuiszorg, achter de voordeur.  

5. Voorraad en verspreiding van PBM bij Florence 
Vanwege de wereldwijde schaarste aan PBM kan Florence persoonsbeschermende middelen 
alleen centraal via regionale organen aangevraagd worden. Florence heeft dagelijks meerdere 
malen contact met deze organen om te kijken of nieuwe leveringen mogelijk zijn om de centrale 
voorraad voor heel Florence aan te vullen. 
 
Ook op de intramurale locaties is een beperkte voorraad aanwezig. De managers Service 
beheren deze voorraden en deze worden op hun verzoek (als de centrale voorraad dit toelaat) 
aangevuld. Voor de thuiszorg geldt dat PBM via de wijkverpleegkundige bij de manager 
Thuiszorg kunnen worden aangevraagd.  
 
Let op! Gebruik geen beschermende middelen die niet van Florence zijn. De werking van 
beschermende middelen die niet door Florence ter beschikking zijn gesteld, kan niet worden 
gegarandeerd. 
 
6. Meer informatie 
Florence Corona Informatielijn via 070 – 754 00 01 of via fci@florence.nl 
 


