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Draaiboek corona cohort verpleging en hygiëne maatregelen 
Florence – locatie Westhoff, afdeling Lucebert 

 

Inleiding 

Bij het samenstellen van het draaiboek is gebruik gemaakt van de geldende richtlijnen van 

het RIVM1 en de informatie van het UMC Amsterdam en de GGD Haaglanden m.b.t. 

cohortverpleging bij besmetting van een groep cliënt(en) met het Corona virus. 

 

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de verantwoordelijkheden en taken van de 

verschillende betrokken disciplines. 

 

Dagelijks wordt een korte briefing gehouden en de werkafspraken geëvalueerd en 

gemonitord door managers zorg, manager services, kwaliteitsverpleegkundige en de 

Specialist Ouderengeneeskunde. 

 

Voor vragen m.b.t. de cohort afdeling kan je terecht bij de volgende personen, zij 

zijn eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit cohort afdeling; 

 Vera van der Berg, manager zorg 

 Marianne van der Spek, manager zorg, voor de personele planning 

 Biny Vos, manager services 

 Brenda Nijland, verpleegkundige specialist 

 Michelle van Tiggelen, Specialist Ouderengeneeksunde  

 Annemarieke van den Hoek, kwaliteitsverpleegkundige 

 
  

                                                
1 LCI richtlijn COVID-19: vastgesteld maart 2020 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals
Ploosvai
Markering
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Inhoud draaiboek 

 1. Context en definitie 

 2. Aanmelding en opname cohortafdeling, inclusief inclusie/ exclusiecriteria 

 3. Afspraken cohortafdeling 

o 3.1 fysieke bereikbaarheid afdeling 

o 3.2 beschikbaarheid PBM’s 

o 3.3 medewerkers 
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o 3.5 overige hulpmiddelen t.b.v. verzorging/verpleging cliënten 
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 4. Facilitaire processen en afspraken 
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1. Context en definitie 
Een cohortafdeling is een ruimte waarin meerdere cliënten met mogelijk hetzelfde virus 

zijn besmet en strikt van de andere cliënten gescheiden worden gehouden en op adequate 

wijze in groepsisolatie worden verpleegd.  

Binnen Florence locatie Westhoff is dit afdeling Lucebert. 

 

Florence zal vanuit het HAGA, Langeland ziekenhuis en HMC ziekenhuizen cliënten 

overnemen die besmet zijn met het Coronavirus en geen klinische opname in het 

ziekenhuis meer nodig hebben. Florence zal kortdurende zorg verlenen om deze 

kwetsbare cliënten te verzorgen en zodanig te herstellen dat terugkeer naar de eigen 

woning weer haalbaar is.  

 

Uitgangspunt is dat de cliënt zich "vrij” mag bewegen over de cohortafdeling. 

Cliënten welke nog hoesten op de eigen kamer behouden, bij 24 uur hoestklachten vrij 

mag de cliënt vrij over de afdeling heen bewegen. Fysiobehandeling bij klachten 

(hoesten) is mogelijk, zie tekst bij fysiobehandeling. 

Beloop en prognoses 
De symptomen van patiënten met COVID-19 zijn wisselend: 

o van milde niet-specifieke luchtwegklachten (80% van gemelde gevallen): 

o neusverkoudheid 

o (droge) hoest (68%) 

o moeheid (38%) 

o sputumproductie (33%) 

o spier- en gewrichtspijnen (15%)  

o keelpijn (14%) 

o hoofdpijn (14%) 

o verhoging 

o tot meer ernstige ziektebeelden (14% van gemelde gevallen): 

o koorts (> 38 graden Celsius, 88%) 

o kortademigheid (19%) 

o pneumonie 

o tot acute respiratory distress syndrome en septische shock (6% van gemelde 

gevallen). 

 

Indien cliënten geen van bovenstaande symptomen heeft, is de cliënt voldoende hersteld. 

De cliënt zal 24 uur in kamer isolatie zijn. Hierna kan de cliënt terugkeren naar de eigen 

woning. 

 

Fysiobehandeling 

Indien de cliënt hiertoe in staat is mag deze bij klachten (hoesten) wel een 

fysiobehandeling ondergaan. De cliënt dient een chirurgisch mondmasker II te dragen 

voordat deze de kamer verlaat. Dit om de overgang van de zones te overbruggen, van 

rode zone (cliëntenkamer) naar de gang (oranje zone) en vervolgens fysiotherapieruimte 

(rode zone). Dus op de gang dient een cliënt met hoestklachten die naar de 

fysiobehandeling gaat een mondneusmasker te dragen! Dit om op de afdeling de oranje 

zone te bewaken en te kunnen blijven hanteren! 
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Opname capaciteit 

Het betreft vanaf moment van opening één afdeling namelijk Lucebert met de 

beschikbaarheid van maximaal 25 bedden. Gestart wordt met 10 bedden. De afdeling  

heeft één persoonskamers met gedeeld sanitair. De badkamers worden niet gebruikt en 

zijn tot op heden op slot. Elke kamer is voorzien van een postoel.  

Bij een volledige bezetting zal dit herzien worden.  

 

Er is een gemeenschappelijke fysiotherapie ruimte centraal op de afdeling en een 

gemeenschappelijke huiskamer.  

 

 

2. Aanmelding en opname cohort afdeling 

 

De aanmelding van een cliënt met corona virus komt binnen via een point bij afdeling 

zorgbemiddeling en wordt aangemeld bij het cohortteam bestaande uit de 

regieverpleegkundige en de arts van de cohort Corona afdeling voor opname.  

Zij hanteren hierbij onderstaande inclusie /exclusiecriteria. Indien nodig wordt door hen 

met anderen overlegd. 

De opnames zijn van maandag t/m vrijdag overdag tot 15.00 uur. 

 

Vanuit het ziekenhuis wordt een overdracht meegegeven waarop de belangrijkste 

gegevens van de cliënt staan vermeld. Ook wordt er 24-uurs medicatie meegegeven van 

de cliënt. 

 

Opname 

Bij opname wordt een anamnese afgenomen door de regieverpleegkundige en SO aan de 

hand van een standaard anamnese formulier (bijlage 2). 

 

Inclusiecriteria 

 Doelgroep zijn Covid-19 positieve patiënten die vanuit het HAGA/ HMC / 

Langeland ziekenhuis worden ingezonden. 

 Gericht op herstel 

 Leeftijd 60 jaar of ouder (jongere cliënten in overleg met SO) 

 

Exclusiecriteria 

 Geen cliënten die beademingsapparatuur nodig hebben 

 Geen infusietherapie nodig hebben 

 Geen cliënten met dementie en/of dwalen 

 

Terugplaatsing cliënten bij klinische achteruitgang 

Overleg SO met arts ziekenhuis indien klinische achteruitgang. Het ziekenhuis is verplicht 

de patiënt zonodig weer her op te nemen. 
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3. Afspraken cohort afdeling 

3.1 Fysieke bereikbaarheid afdeling 

 

Algemeen 

De afdeling is fysiek gesloten van de andere revalidatie afdelingen en ruimtes binnen 

Westhoff door middel van een eigen toegang en beschikt over een eigen lift. Voor de lift op 

de begane grond is een tijdelijke wand (scherm) geplaatst. 

Met de achterste lift is alleen afdeling Lucebert bereikbaar. 

Met de overige liften in huis is het niet mogelijk om naar de 4e etage te gaan.   

Medewerkers 

De afdeling is voor zorg en behandelpersoneel apart te bereiken door middel van een eigen 

ingang en lift. 

De medewerkers zijn in bezit van een tag om deze ingang te kunnen gebruiken.  

In de ANW diensten voor de artsen, opent de CD dienst de buitendeur middels een tag. 

 

Cliënten 

De cliënten besmet met het Covid-19 virus hebben een aparte ingang via de allerlaatste 

ingang en kunnen via de achterste lift naar de 4e etage waar ze direct op de afdeling  

staan. Bij de slagbomen staan borden waarop duidelijk de weg wordt beschreven richting 

de aparte ingang van Westhoff. Voor het ambulance personeel wordt er een tag  

overhandigd door de receptioniste waarmee toegang is tot de corona ingang, allerlaatste 

ingang. Volg de bewegwijzering. Na verlaten terrein dient tag retour te gaan bij de 

receptioniste. 

Bezoek 

De cohort afdeling is niet toegankelijk voor bezoekers. Indien cliënt in kritieke toestand 

verkeert wordt de familie de gelegenheid gegeven om afscheid te nemen, dit altijd in 

overleg met de arts, met gebruik van de persoonlijke beschermingsmaatregelen volgens 

de isolatiekaart bezoek. Bezoek wordt begeleid en geïnstrueerd in handhygiëne na het 

bezoek. 

 

3.2 Beschikbaarheid Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM´s) 

Uitgangspunt: Als er geen PBM’s beschikbaar zijn voor zorgmedewerkers kunnen 

er geen zorghandelingen verricht worden op de cohort afdeling. 

Materialen zijn beschikbaar voor medewerkers van de cohort afdeling en opgeborgen in de 

schone ruimte. Er is een minimale voorraad voor 24 uur beschikbaar in deze kast.  

Dat er voldoende PBM aanwezig is in de schone omkleedruimte en op de afdeling valt 

onder de verantwoordelijkheid van de regie verpleegkundige. Zij geven wijzigingen door 

aan de kwaliteitsverpleegkundige. 

Een beperkte groep medewerkers (CD dienst, kwaliteitsverpleegkundige, manager 

services) heeft toegang tot de centrale voorraad. De beperkte groep medewerkers weet de 

werkinstructie en hoe toe te treden in deze ruimte. In de kast ligt een lijst met inhoud en 

aantal van de voorraad PBM’s waarop geregistreerd moet worden wat er uitgaat en 

aangevuld wordt met de naam van de desbetreffende medewerker. Hiervoor zijn de 

kwaliteitsverpleegkundigen verantwoordelijk.  

Let op; alleen schoon deze ruimte te betreden indien echt noodzakelijk, dus bij 

afwezigheid van kwaliteitsverpleegkundigen/manager services. 

Deze schone omkleedruimte bevindt zich in de ruimte op de begane grond waar de 

medewerkers zich omkleden voordat zij naar de 4e etage gaan.  
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Op basis van de eerste inschatting is er per 24 uur voor 10 cliënten nodig:  

- 60 schorten 

- 10 brillen  

- 90 mondkapjes 

- 390 paar handschoenen 

 

Medewerkers krijgen allen een persoonlijke veiligheidsbril. Zij zijn zelf verantwoordelijk 

voor het desinfecteren van deze bril en bewaren de gedesinfecteerde bril na de dienst in 

eigen kluisje. Zie werkinstructie, bijlage 4.  

 

Bestellen PBM’s 

Materialen kunnen besteld worden via de kwaliteitsverpleegkundige. Via het interne 

bestelproces verzorgd de facilitaire afdeling van WHF de bestelling van de middelen te 

bestellen/ aan te vullen. 

 

Monitoring verbruik PBM’s 

Het verbruik wordt de eerste dagen van de opening van de cohortafdeling gemonitord door 

de kwaliteitsverpleegkundige. Zo nodig wordt de voorraad aangepast op basis van 

realistisch gebruik. 

 

Voor het weekend inventariseert de kwaliteitsverpleegkundige de voorraad en bestelt 

zodat er voldoende aanwezig is om het weekeinde te overbruggen. De 

regieverpleegkundigen nemen in het weekend de verantwoordelijkheid van de 

kwaliteitsverpleegkundige over. 

 

Voor gebruik PBM’s in besmette gebied zie werkinstructie bijlage 5. 

 

3.3 Medewerkers cohortafdeling 

De medewerkers, werkzaam in de cohortafdeling zijn gekwalificeerd, ervaren en werken 

gedisciplineerd. Er vindt geen uitwisseling van medewerkers plaats, medewerkers gaan 

niet van de afdeling af; er staat een vast team op de cohort afdeling. 

 

Medewerkers die aan onderstaande criteria voldoen werken niet op de cohort afdeling:  

Medewerkers (met): 

- ouder dan 60 jaar  

- afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen; 

- chronische hartaandoeningen; 

- diabetes mellitus (suikerziekte); 

- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

- verminderde weerstand tegen infecties: 

o door medicatie voor auto-immuunziekten, 

o na orgaantransplantatie, 

o bij hematologische aandoeningen (bloedziekten), 

o bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor 

behandeling nodig is, 

o bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten 

- een hiv (humaan immunodeficiëntie virus)-infectie in overleg met de behandelaar. 

 

Wie COVID-19 heeft doorgemaakt, heeft enige immuniteit voor dit virus opgebouwd. Dat 

betekent dat deze persoon enige bescherming heeft tegen het Corona virus. Deze 

bescherming lijkt niet volledig en misschien ook niet blijvend. Zet bij voorkeur herstelde 

medewerkers in op de cohort afdeling. Het gebruik van PBM blijft nodig. 
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Personele bezetting / Dienstrooster in relatie tot bezetting 

Bij het vormgeven van het dienstrooster gelden de volgende uitgangspunten: 

 

Werktijden 

Standaard werkafspraken: Dagindeling per shift. 

Tijdens de dienst en in de pauzes kan er niet gerookt worden! 

Pauzes vinden plaats in de groene ruimte op de afdeling. 

 
Rond 10 uur koffiepauze 
Rond 12 uur lunch  
Rond 14 uur koffiepauze 

 

Bij elke pauze is er een wisseling van volledige set PBM`s. 

 

Bezetting dagdienst 

- Drie zorgmedewerkers (niveau 3, 4 of 5 waarvan ALTIJD een regieverpleegkundige) 

- Eén voedingsassistente 

- Eén specialist ouderengeneeskunde 

- Eén fysiotherapeut 

- Eén stand-by specialist ouderengeneeskunde 

 

De personele bezetting van de dagdienst is gebaseerd op 10 bezette bedden. 

 

Bezetting avonddienst 

- Eén stand-by specialist ouderengeneeskunde volgens schaduwdienst t.b.v. cohortafdeling 

- Drie zorgmedewerkers (minimaal niveau 3IG, 4 of 5) 

 

Avondindeling: 

Rond 16 uur koffiepauze 

Rond 19 uur eten 

Rond 21 uur koffiepauze 

 

Bij elke pauze is er een wisseling van volledige set PBM`s. 

 

Bezetting nachtdienst 

- Een nachtdienst minimaal niveau 3-IG. 

 

Elke 3-4 uur volledige set PBM`s vervangen. 

 

Er dienen 2 nachtdiensten op de afdeling aanwezig te zijn, op het moment dat er 10 of 

meer cliënten zijn, dan komt er een niveau 2 medewerker bij. 

 

In het dienstrooster is met de inzet van de zorgmedewerkers rekening gehouden met de 

benodigde kwalificaties om de cliënten groep te kunnen bedienen. Zorg/paramedisch 

personeel van buiten de organisatie worden ingezet om de bezetting te kunnen realiseren.  

 

Naast de bovengenoemde disciplines verrichten de overige disciplines geen 

werkzaamheden op de cohort afdeling. Een uitzondering wordt gemaakt voor de geestelijk 

verzorger indien er vanuit een cliënt aangegeven wordt hier behoefte aan te hebben. 
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Taken en verantwoordelijkheden regieverpleegkundige 

De regieverpleegkundige heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden op de cohort 

afdeling; 

- triage van cliënten vanuit het ziekenhuis 

- opvang van nieuwe cliënten en verantwoordelijk voor de opname 

(zie bijlage 2 anamnese en zorgpad in bijlage 9) 

- begeleiden van collega’s en instructies geven en vragen beantwoorden 

- coördineren van de zorg: 

o dagelijks visite met arts (VOD2 wordt dagelijks met de arts op de door de 

weekse dagen besproken)  

- contact met manager: 

o evalueren (wat is er nodig, wat gaat goed en wat kan beter?) 

- materiaalbeheer 

- voorraad maaltijden en doorgeven dieetwensen personeel 

- bezetting/ rooster 

- ma-vrij dagelijks contact met kwaliteitsverpleegkundige om 8.30 en 14.30 uur 

- bundelen en verwerken van vragen, knelpunten personeel zodat deze tijdens 

dagelijks contact met kwaliteitsverpleegkundige kunnen worden besproken 

(document op w-schijf) 

- contact met familie indien nodig 
 

Nazorg medewerkers 

Medewerkers, die behoefte hebben aan nazorg tijdens of na het werken op de 

cohortafdeling kunnen terecht bij de coach Deborah Wolfswinkel. 

 

Wat te doen als medewerkers klachten ervaren? 

Voor de maatregelen en het risico dat zorgmedewerkers lopen bij het verzorgen van een 

positieve COVID-19 patiënt, zie bijlage 8. 

Medewerkers met klachten van verkoudheid of hoesten na contact met een bevestigde 

corona infectie moeten volgens de geldende RIVM richtlijnen thuisblijven.  

 

3.4 Medicatie 

 

Medicatieruimte op de afdeling 

De medicatie ruimte bevindt zich in de oranje zone, de medicatieruimte mag je betreden 

zonder handschoenen ( zie richtlijnen in de werkinstructie ). Uiteraard draag je wel de 

overige PBM’s! 

 

Medicijnkar en levering medicatie 

De medicijnkar blijft op de cohort afdeling en mag deze afdeling niet verlaten. Medicatie 

wordt door de apotheek in plastic zakken aangeleverd. Deze medicatie wordt niet in 

baxterrolzakjes aangeleverd maar in losse doosjes op naam cliënt. 

 

Retourmedicatie 

Op de cohortafdeling is een 11 liter naaldencontainerbox voor de retourmedicatie 

beschikbaar. De Remedibox wordt tijdelijk niet gebruikt. Op het moment dat deze  

naaldencontainer vol is, wordt deze afgesloten en in een rode zak naar de 

werkvoorraadruimte vervoerd zodat deze naar de apotheek kan. 

 

 

 

 

                                                
2 VOD=voorlopige ontslagdatum 
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Werkvoorraad 

De toegang tot de werkvoorraad is beperkt tot de coördinerende dienst van de locatie. 

Indien extra medicatie wordt voorgeschreven dat uit de werkvoorraad gehaald moet 

worden brengt de coördinerende dienst dit tot de sluisdeur van de afdeling. 

 

3.5 Overige hulpmiddelen t.b.v. de verzorging/verpleging cliënten  

 

Beschikbaar op elke cliëntenkamer 

Thermometer (8 totaal voor opstarten afdeling, aanvulling is besteld i.v.m. toekomstige  

uitbreiding aantal cliënten)  

Postoel 

 

Beschikbaar op de afdeling 

2 saturatie meters (extra worden besteld) 

2 bloeddruk meters 

Uitzuigapparaat voor cliënten met tracheacanule 

ECG apparaat 

Bladderscan (wordt gehuurd, 25/3 nog geen definitieve bevestiging van levering) 

8 O2 concentrators 

4 kleine flessen zuurstof (O2 bommetjes) 

PBM (kleine voorraad; grote voorraad in gesloten kast in schone ruimte op begane grond) 

 

Noodkoffer  

Zie bijlage wat de inhoud is van de noodkoffer.  

De CD dienst haalt de benodigdheden uit de noodkoffer indien nodig uit de werkvoorraad. 

Brengt alleen de benodigde medicatie tot aan de sluisdeur van de cohort afdeling. Het 

personeel van de cohortafdeling haalt deze naar de afdeling toe.  

De arts dient medicatie toe, dan wel geeft de opdracht aan de verpleegkundige. 

De CD stuurt het formulier naar de apotheek voor aanvulling van de noodkoffer.  

 

Reanimatie beleid 

Bij reanimatie wordt het noodnummer gebeld 77777. 

Er is een AED aanwezig op de afdeling. 

De arts is binnen kantoortijden aanwezig, buiten kantoortijden ook 112 bellen, zoals 

protocol voorschrijft.  

 

3.6 Evaluatiemomenten 

Op de afdeling hangt een lijst waarop medewerkers aandachtspunten/ verbeterpunten 

noteren die tijdens de evaluatiemomenten besproken kunnen worden.  

 

Op de door de weekse dagen vinden er evaluatiemomenten plaats met  

regieverpleegkundige, kwaliteitsverpleegkundige, manager zorg en SO. 

 

De kwaliteitsverpleegkundige kan op de door de weekse dagen te allen tijde gebeld 

worden voor advies. 

 

De regieverpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige hebben dagelijks (ma-vrij) 

telefonisch contact (zie ook taken regieverpleegkundige bij 3.3), waarbij om 15.00 uur de 

kwaliteitsverpleegkundige telefonisch aansluit bij de overdracht.  
 
Regieverpleegkundige en SO hebben op de door de weekse dagen evaluatiemoment.  
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Kwaliteitsverpleegkundige en manager zorg evalueren op de door de weekse dagen de 

stand van zaken rondom personele bezetting, cliënten zorgzwaarte en in/uitstroom. 

 

 

4. Facilitaire processen en afspraken  
 

4.1 Dienstkleding 

In de schone Corona kleedruimte zijn hier kluisjes waar persoonlijke spullen zoals telefoon 

en sleutels in kunnen worden bewaard. 

Bij aanvang van de dienst wordt de dienstkleding (uniformjasje, broek, sokken en 

eventueel onder shirt) aangetrokken in de schone Corona Kleedruimte op de begane grond 

inclusief alle persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de instructie.  

Werkschoenen aantrekken in de gang op de aangewezen plaats. Hierna kan de 

medewerker met de achterste lift naar de 4e etage, afdeling Lucebert. Vanuit Florence 

wordt gezorgd voor uniformjasjes, broek, sokken, onder shirt en schoenen. 

 

Medewerker trekt handschoenen uit op de kamer van de cliënt. Op de gang, wanneer er 

geen cliënten contact is en of contact met voorwerpen waar een cliënten aan heeft 

gezeten, zijn handschoenen dragen niet nodig. 

 

Na afronding van de dienst, heeft de medewerker geen handschoenen aan. Neemt de lift 

naar de begane grond. Loopt naar de vuile ruimte. Plaatst schoenen op het desbetreffende 

schoenenrek. In de vuile ruimte (badkamer) trekt men de PBM`s uit zie bijlage 4. 

Tevens wordt het uniform inclusief sokken uitgetrokken en wordt in de desbetreffende bak 

gedeponeerd.  

De medewerker loopt vervolgens naar de schone ruimte om de eigen kleding aan te 

trekken. 

 

De schoenen dienen uitsluitend gedragen te worden op de cohort afdeling en worden op de 

gang op de begane grond in het daar voor bestemde schoenenrek geplaatst. De 

werkkleding wordt gewassen door Florence Westhoff en wordt schoon achtergelaten in de  

schone Corona Kleedruimte. 

 

Met vragen over bevoorrading en of knelpunten dient contact opgenomen te worden met 

de manager services.  

 

Vuil linnengoed en dienstkleding 

Iedere ochtend plaatst de nachtdienst het vuile linnengoed en dienstkleding in de daar 

voor bestemde kar beneden net buiten de gang.  

Manager services draagt er zorg voor dat in de middag er een nieuwe levering linnengoed 

en dienstkleding is. Hiervan zal zij de afdeling op de hoogte brengen. 

 

4.2 Vervoer corona besmette cliënten naar huis 

Wanneer een corona besmette cliënt ontslagen wordt en niet met een ambulance naar huis 

kan en ook niet zelf in de gelegenheid is om vervoer naar huis te regelen, kan een taxi 

gebeld worden van HTMC (070-390 77 22). De voorkeur is met eigen vervoer. 

Een medewerker dient de cliënt te allen tijde naar buiten naar de taxi te begeleiden. 

  

 De rit kan telefonisch, 24/7, worden aangevraagd door de cohort afdeling. 

 Vermelding van het feit dat het om een besmette cliënt gaat, de naam van de 

cliënt en de van- naar locatie.  

 Om de chauffeur niet direct contact met de cliënt te laten hebben, wordt deze rit 

op rekening geboekt. De kostenplaats is 4990. Geef dit nummer door bij de 

boeking van de taxi. 
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 Bij het reserveren van de rit, geef je het telefoonnummer op van degene die de 

cliënt naar beneden brengt.  

 Als de taxi gearriveerd is, wordt dit nummer gebeld en dient de cliënt direct naar 

beneden gebracht te worden door zorgmedewerker. Hierbij dient de cliënt vooraf 

handen te wassen, schone handschoenen aan te trekken en dient de cliënt een  

mondkapje (FFP1) te dragen. 

 De medewerker neemt ook beschermende middelen voor de chauffeur mee: 

mondkapje, doekjes om te desinfecteren en handschoenen. 

 De cliënt wordt direct naar de taxi, die buiten staat te wachten, gebracht. De taxi’s 

zijn herkenbaar aan het logo van HTMC 

 

4.3 Linnengoed 

Schoon linnengoed wordt afgeleverd bij de sluis deuren van de cohort afdeling; de 

facilitaire medewerker mag de afdeling niet betreden. Deze stemt de levering af 

met de zorgmedewerkers op de afdeling zodat deze het schoon linnengoed kan 

ophalen. Schoon linnengoed wordt achter de speciaal geplaatste wand bij de lift op 

de begane grond neergezet.  

 

Vuil linnengoed wordt in afgesloten rode zakken, apart afgevoerd volgens intern 

beleid. Iedere ochtend plaatst de nachtdienst het vuile linnengoed en dienstkleding 

in de daar voor bestemde kar beneden net buiten de gang.  

Manager services draagt er zorg voor dat in de middag er een nieuwe  

 

Wassen kleding cliënten 

Florence verzorgt het wassen van de kleding van cliënten van de cohort afdeling. 

Wasgoed van de cliënt gaat op de kamer in de wasmand met rode zak.  

Mocht het noodzakelijk gaan zijn dat er gewassen worden, de zak dicht aanbieden, per 

cliënt met cliëntennaam erop.  

Let op: duw de inhoud van de zak niet aan, i.v.m. vrij komen virus (aërosolen).  

Dit aanmelden bij manager services, dan draagt zij zorg voor de was.  

4.4 Voeding - serviesgoed 

Maaltijdvoorziening wordt verzorgd door de facilitaire dienst voor cliënten en 

medewerkers. 

 

o Maaltijden worden tot aan de sluisdeur van de cohortafdeling afgegeven, de 

afdeling mag niet worden betreden 

 

o Koffie/thee voorziening wordt op de cohortafdeling georganiseerd 

 

o Medewerkers ontvangen zowel ’s middags als ’s avonds een maaltijd van Florence, 

er is een voorraad prefab maaltijden aanwezig. Bij dieetwensen of bepaalde 

voorkeuren deze vooraf doorgeven aan de regieverpleegkundige.  
 

o De regieveprleegkundige geeft elke maandag de aantallen en wensen door aan de 

manager services (ma-vrij). 
 

Serviesgoed wordt na gebruik in de vaatwasser geplaatst (min. 60 graden) door de 

voedingsassistente/verpleging. Zij dragen hierbij handschoenen en raken de omgeving - 

en de knoppen van de vaatwasser - niet aan. Direct aansluitend handhygiëne toepassen. 

Servies mag vanuit de huiskamer (rode zone ) verplaatst worden naar de cliëntenkamer. 

Let op; wel handschoenen aantrekken om te verplaatsen, ook als je door de oranje zone 

heen loopt. 
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Voor vragen over bevoorrading en of knelpunten dient contact te worden opgenomen 

met de manager services. 

 

Reinigen materialen 

Alle niet-disposable materialen reinigen en desinfecteren bij verlaten van de 

cohortafdeling.  

 

4.5 Schoonmaak 

De schoonmaak is uitbesteed aan Florissant. De contacten m.b.t. de schoonmaak lopen via 

de manager services. De reiniging en desinfectie van cliëntenkamers en sanitaire ruimtes 

verloopt volgens het protocol van Florissant en het Florence corona protocol. 

4.6 Afval 

Afval wordt in afgesloten rode zaken in een kar door de zorgmedewerkers van het cohort 

op een plek op de afdeling verzameld en dagelijks in de sluis geplaatst. De  

zorgmedewerkers informeren hierover de facilitair medewerkers die het afval via de 

interne procedure verwerken. 

 

4.7 Afspraken binnen besmette gebied (bijlage 5) 

 

Po-emmer 

Een gebruikte po(-emmer) dient direct te worden gedesinfecteerd in de pospoeler. Laat de 

vuile po (-emmer) niet staan maar leeg en desinfecteer deze direct. Desinfecteer de 

handen tenzij de handen vies zijn dan de handen met water en zeep wassen en afdrogen 

aan een papieren handdoekje. 

 

Incontinentiemateriaal 

Doe gebruikte incontinentmateriaal in een aparte zak op de kamer en bindt deze dicht. 

Deponeer deze in een sluitbare incontinentiebox met rode zak op de afdeling. 

Let op: duw de inhoud van de zak niet aan, i.v.m. vrij komen virus (aërosolen).  

 

Linnengoed / handdoeken e.d. 

Doe wasgoed in een zak op de kamer van de client en bindt deze dicht. Deponeer deze in 

een rode plastic zak in een afsluitbare bak op de afdeling en desinfecteer de handen tenzij 

de handen vies zijn dan de handen met water en zeep wassen en afdrogen aan een 

papieren handdoekje. 

Let op: duw de inhoud van de zak niet aan, i.v.m. vrij komen virus (aërosolen).  
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Bijlage 1 – Floris: hygiëne voorschriften en corona protocol 

 

Informatie op Floris 
Gebruik de instructies in het Florence protocol Corona Virus. 

 kwaliteitshandboek is het protocol Corona, te vinden via Floris. 
Onder het kopje Bedrijfsproces : Infectiepreventie en hygiëne. 

Makkelijke weg om het protocol te vinden: 

Open Floris à kies de blauwe tegel kwaliteitshandboek à zoeken à Bedrijfsproces : Infectiepreventie en 

hygiëne à document type: protocol à infectieziekten – corona ( COVID-19 )  
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Bijlage 2 – anamneseformulier opname cohort 

 

Algemene gegevens  

Naam cliënt 

Geboortedatum 

 

 

1ste Contactpersoon  Naam: 

 

Telefoon: 

 

Email: 

 

Datum opname 

 

 

Gewenste ontslagdatum 

 

 

Voornaamste reden van de 

zorgvraag/opname  

 

 

 

 

Belangrijke voorgeschiedenis 

(zoals: Diabetes Mellitus, COPD, Hart- 

en vaatziekte, neurologische 

afwijkingen, nier-problematiek, 

obesitas etc.…) 

 

 

 

 

 

 

Heeft u momenteel een infectie of 

overdraagbare besmettelijke                                                      

aandoening (i.c.m. Corona)? 

 

 

Wat is uw lengte en gewicht? 

 

 

 

 

Bent u ergens allergisch voor? 

 

 

Rookt u? 

 

 

Drinkt u alcohol? 

 

 

 

Persoonlijke zorg 

Heeft u hulp bij ADL nodig? 

(Maak onderscheid waar hulp 

aanwezig was voor opname, denk 

hierbij aan wassen, aankleden en 

toiletgang) 
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Heeft u een dieet? 

 

 

 

 

Heeft u moeite met slikken? 

 

 

 

 

Heeft u aanvullende voeding nodig? 

 

 

 

 

Heeft u problemen met urineren en/of 

ontlasting? 

(katheter, stoma, incontinentie) 

 

 

 

 

Heeft u hulp bij mobiliteit nodig? 

(welke hulpmiddelen, prothese)  

 

 

 

 

Heeft u moeite met horen? 

(hulpmiddelen) 

 

 

 

 

 

Heeft u moeite met zien? 

(hulpmiddelen) 

 

 

 

 

 

Heeft u een gebitsprothese  

(boven, onder, plaatje) 

 

 

Heeft u pijnklachten? 

 

 

 

 

Heeft u wonden? 

 

 

 

 

Heeft u speciale aandachtsgebieden 

voor de zorgovername? 

(zuurstofbehoeftig, INR en/of glucose 

prikken)  

 

 

 

 

 

 

Hoe is uw thuissituatie? 

Alleenstaand / samenwonend? 

Heeft u kinderen? 

Heeft u een vrienden-/familiekring 

waar u hulp aan heeft bij ontslag? 

Is thuiszorg al betrokken? 
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Bijlage 3 - Taken en verantwoordelijkheden 

Naam Functie Taken 

Jacky Winkelman Directeur GRZ -overleggen ziekenhuizen 

-financiële kaders 

-vrij plannen manager zorg 

-vraagbaak voor manager zorg 

-terugkoppeling DO 

-overleggen met andere zorgorganisaties 

Hester Ploos van Amstel Eerste geneeskundige -overleg HAGA, HMC, Langeland  specialisten 

-rooster SO 

-eindverantwoordelijke medische zorg 

Marianne van der Spek 

Vera van de Berg 

Manager zorg -leidinggevende en eindverantwoordelijke 

cohortafdeling Lucebert 

-verantwoordelijk voor bezetting vp/rooster 

Afstemming met roosterplanner Mandy Haak 

Carin Ververs/ Michèle van 

Tiggelen 

Specialist 

Ouderengeneeskunde 

-artsen op cohortafdeling Lucebert 

-dagelijkse terugkoppeling manager zorg en 

kwaliteitsverpleegkundige 

Justine van de Vijver Transmurale 

verpleegkundige 

-uitstroom cohortafdeling Lucebert 

Biny Vos manager services locatie 

Westhoff 

-levering PBM`s 

-levering linnengoed 

-levering voeding 

-schoonmaakbedrijf aansturen/ instrueren 

Mike van ’t Hull  Fysiotherapeuten  

Annemarieke van den 

Hoek/ Astrid Hogervorst 

kwaliteitsverpleegkundigen -instrueren verplegend personeel 

-evt. scholen vaardigheden (uitzuigen trachea?) 

-evt. ondersteunen rapporteren in EPD in het geval 

van extern personeel 

-evt. monitoring materialen/ voorraad samen met 

Biny 

- instructie PBM`s 
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Bijlage 4 - Werkinstructie – aan- en uittrekken dienstkleding en PBM 

 

Binnenkomst via speciale ingang Westhoff begane grond. 

 

Bij binnenkomst handen desinfecteren! 

 

 Omkleden in de groene zone op de BG (bij binnenkomst aan de rechterkant) 

 

 Kleed je om in uniform 

 Handhygiëne; handen en polsen desinfecteren voordat je de PBM’s aantrekt! 

 

 Mondneusmasker opdoen (FFP1 voldoet) mag achter elkaar 3-4 uur worden 

gedragen 

 Isolatieschort aantrekken 

 Handschoenen aantrekken ( tot over de manchet schort )  

 Veiligheidsbril opzetten (ook bij dragen eigen bril), bril op de afdeling labelen 

 

Voor de verzorging van cliënten met COVID-19 voldoet een FFP1 masker indien geen 

aerosolvormende handelingen worden verricht. Indien handelingen zoals tandenpoetsen / 

uitzuigen / vernevelen worden verricht dient een FFP2 gebruikt te worden. 

 

 Neem geen persoonlijke bezittingen (inclusief geen mobiele telefoon) mee de 

afdeling op, met uitzondering van je kluissleutel. 

 Draag geen hand- en polssieraden. 

 Trek op de gang je werkschoenen aan. 

 

 Nu kan je via de achterste lift naar de afdeling! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Na beëindigen van de dienst, trek handschoenen uit voordat je de lift instapt! 

 

 Via de lift naar de begane grond. 

 

Eerst schoenen in het schoenenrek plaatsen, deze niet desinfecteren. 

 

 Hierna omkleden in de rode zone (badkamer ruimte tegenover de groene 

ruimte). 

 

 PBM’s uittrekken volgens onderstaande volgorde en deponeren in de speciale 

bakken: 

 

- Isolatieschort uittrekken en binnenstebuiten weggooien 

- Mondneusmasker afdoen 

- Veiligheidsbril afzetten en desinfecteren 

- Handen desinfecteren 

 

- Dienstkleding uittrekken en eventueel douchen.  

 

 Vervolgens over de gang naar de groene zone lopen. 
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Bijlage 5 – Werkinstructie - afspraken binnen besmette gebied  

 

Codering besmette gebieden 

 

Groene zone 

Op de begane grond is dat de schone omkleedruimte.  

Op de afdeling is dat enkel de lunchruimte (kamer 413). 

 

  Geen vuile PBM`s enkel uniform 

 

Oranje zone 

Op de BG is dat de ruimte in de gang, voor en in de lift en de omkleedruimte. 

Op de afdeling zijn dat de ruimtes op de gang, de zusterpost, magazijn, medicijnruimte. 

 

 Masker, bril, schort en geen handschoenen 

 

Rode zone 

Op BG is dat de vuile badkamer.  

Op de afdeling zijn dat de huiskamer, fysio ruimte, po spoelruimte en alle cliënten kamers. 

 

 Masker, schort, bril, handschoenen 

 

Sleutels, tags en sleutelkasten kluisjes 

Het enige wat mee de afdeling opgaat zijn de sleutels van jouw kluisje. Bij aanvang van de 

dienst direct op de afdeling kluisjessleutel in sleutelkast plaatsen in de zusterpost. 

 

Overige sleutels/tags om ruimtes op de afdeling te betreden zijn op de afdeling in het 

sleutelkastjes in de zusterpost aanwezig. 

 

PBM’s 

 Tussen cliënten handschoenen wisselen en handdesinfectie toepassen. 

 Het schort, bril hoeft niet tussen cliënten vervangen te worden binnen de cohort. 

Zichtbaar vuil worden van het materiaal is hierop een uitzondering. 

 Voor alle mondneusmaskers geldt dat ze maximaal 3-4 uur gedragen mogen worden; 

 Maskers hoeven niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere cliënten achter 

elkaar (in tegen stelling tot handschoenen) 

 Doe gebruikte handschoenen op de kamer uit en deponeer deze in de afvalbak.  

 

Po-emmer 

Een gebruikte po(-emmer) dient na het uittrekken van de beschermende middelen direct 

te worden gedesinfecteerd in de pospoeler. Laat de vuile po (-emmer) niet staan maar 

leeg en desinfecteer deze direct. Desinfecteer de handen tenzij de handen vies zijn dan de 

handen met water en zeep wassen en afdrogen aan een papieren handdoekje. 

Let op: duw de inhoud van de zak niet aan, i.v.m. vrij komen virus ( aërosolen ).  

 

Incontinentiemateriaal 

Doe gebruikte incontinentiemateriaal in een aparte zak op de kamer en bindt deze dicht. 

Deponeer deze in een sluitbare incontinentiebox met rode zak op de afdeling. Desinfecteer 

de handen. 

Let op: duw de inhoud van de zak niet aan, i.v.m. vrij komen virus ( aërosolen ).  
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Wasgoed 

Doe wasgoed in een zak op de kamer van de client en bindt deze dicht. Deponeer deze in 

een rode plastic zak in een afsluitbare bak op de afdeling en desinfecteer de handen tenzij 

de handen vies zijn dan de handen met water en zeep wassen en afdrogen aan een 

papieren handdoekje. 

Let op: duw de inhoud van de zak niet aan, i.v.m. vrij komen virus ( aërosolen ).  
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Bijlage 6 – Isolatiekaart strikte isolatie / coronavirus / cohort 
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Bijlage 7 – Isolatiekaart – bezoek / coronavirus 
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Bijlage 8– maatregelen medewerkers bij een positieve COVID-19 patiënt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bijlage 9 – Zorgpad cohort corona herstel naar huis 
 

 

Diagnostische fase  

Wanneer  Discipline  Actie  

Dag 0  

(voor opname)  

SO  - Triageren opname vanuit Point 

- Voorbereiden opname 

Regieverpleegkundigen - Betrokkenheid beoordeling opname bij complexe verpleegtechnische handelingen 

- Voorbereiden opname  

- Logistieke werkzaamheden  

- Benodigdheden regelen  

 

Dag 1 (opname)  SO  

  

 

- Anamnese  

- Onderzoek  

- Bespreking en vastlegging reanimatiebeleid  

- Medicatie controle / recepten schrijven  

- Behandelbeleid opstellen in EPD 

Regieverpleegkundigen 

 

- SO op de hoogte stellen van aanwezigheid cliënt  

- Anamnese: Inventarisatie, benodigde ondersteuning algemene dagelijkse 

levensbehoefte (ADL), individuele gezondheidsklachten en medicatiegebruik.  

- Overweging contact opnemen met het ziekenhuis voor ontbrekende informatie 

- Huisregels mededelen  

- Contact opnemen met de 1ste contactpersoon voor de huisregels en voor vragen  

- Administratieve werkzaamheden ( GEEN gebruik van MIKZO, alleen EPISODES 

aanmaken t.a.v. extra zorgbehoefte naast de standaard aangeboden zorg) 

- BEM Medimo  

- Opname controles inplannen 

- Uitvoeren van voorbehouden handelingen  
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  FT - Beoordelen houding, transfer en het lopen  

- Transferadvies  

- Beoordelen hulpmiddelen noodzakelijk zijn 

 V&V  - Behandeling volgens beleid arts 

- Controles uitvoeren 

- Gezondheidsbescherming en bevordering zoals hulp aanbieden bij 

medicijngebruik en individuele gezondheidsklachten. 

- Benodigde ondersteuning aanbieden in de ADL, stimuleren zelfredzaamheid 

- Observeren en rapporteren episodes van de cliënt 

Dag 2  SO  - Artsenvisite aan bed bij de cliënt: Evaluatie opname 

- Evt. overleg met medisch specialisten  

- Evt. behandelbeleid aanpassen  

- Prognose en voorlopige ontslagdatum (VOD) bepalen  

Regieverpleegkundigen - Ondersteuning bij de artsenvisite  

- Ondersteuning V&V  

- Uitvoeren van voorbehouden handelingen  

V&V  - Artsenvisite  

- Behandeling volgens beleid arts  

- Gezondheidsbescherming en bevordering zoals hulp aanbieden bij 

medicijngebruik en individuele gezondheidsklachten.  

- Benodigde ondersteuning aanbieden in de ADL, stimuleren zelfredzaamheid 

- Observeren en rapporteren episodes van de cliënt  

- Begeleiden en stimuleren van mobiliteit.  

- “Hands off” t.b.v. zelfmanagement 

 FT - Basis fysiotherapeutisch onderzoek 

- Vaststellen van fysiotherapeutische diagnose en hulpvraag  

 TMV         

 

- Evt. inschakelen om thuissituatie in kaart brengen voor opstarten/hervatten 

van de nazorg  
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Herstelfase  

Wanneer  Discipline  Actie  

Dag 3-14 SO - Regie traject, prognostiek en (medisch)beleid  

- Artsenvisite  

- Dagelijks beoordelen of voorlopige ontslagdatum haalbaar is. Indien na 7 

dagen een ‘ja’ dan Evt. traject starten met TMV. 

 

 TMV - Inschakelen ondersteunende diensten / andere woonvoorziening  

- Nazorg in gang zetten 

 

Regieverpleegkundigen - Ondersteuning bij de artsenvisite  

- Ondersteuning V&V  

- Uitvoeren van voorbehouden handelingen  

- Aanspreekpunt logistieke werkzaamheden 

 

V&V   - Artsenvisite  

- Behandeling volgens beleid arts  

- Gezondheidsbescherming en bevordering zoals hulp aanbieden bij 

medicijngebruik en individuele gezondheidsklachten.  

- Benodigde ondersteuning aanbieden in de ADL, stimuleren zelfredzaamheid 

- Observeren en rapporteren episodes van de cliënt  

- Begeleiden en stimuleren van mobiliteit.  

- “Hands off” t.b.v. zelfmanagement 

 

FT  - Groep / individuele activiteiten met cliënten 

- Begeleiding van huiswerkoefeningen  

- Instructies naar de V&V voor het mobiliseren van de cliënt 

- Evt. Overdracht maken naar de 1ste lijn 
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Ontslagfase  

Wanneer  Discipline  Actie  

Dag voor ontslag SO -      Afrondende visite met cliënt 

-     Eindrapportage opstellen 

-     Overdracht schrijven  

-     Ontslagrecepten tekenen op papier  

-     Medisch dossier afsluiten en archiveren (medisch secretariaat) 

Regieverpleegkundigen -      Exitgesprek   

-      Ontslag doornemen 

-      Terugvorderen van polsalarmering 

-      Ontslagrecepten + evt. losse medicatie meegeven 

-      Indien de cliënt 24 uur klachtenvrij is dan schone kleding aan en 24 uur  

        isolatie om her besmetting tegen te gaan. Alle wasgoed is gewassen. 

-      Ondersteuning de cliënt bij verlaten van de afdeling (cliënt regelt zelf vervoer) 

-      Evt. het geven van een  fysiotherapeutische overdracht voor de 1ste lijn.  

 

 

 


