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1. Inleiding 

Opname van nieuwe cliënten op één van de locaties van Stichting Eykenburg vraagt ten tijde van de COVID-19-
uitbraak om zorgvuldig handelen. 
 
In dit document wordt beschreven op welke wijze er wordt gehandeld gedurende deze periode rond nieuwe 
opnames. 
Het doel is om voor iedere cliënt een passende en veilige woonomgeving te bieden binnen Het Zamen of Huize 
Eykenburg.  
Binnen de opname-afdeling binnen Het Zamen zullen de cliënten in principe verblijven tot zij na 14 dagen naar de 
definitieve verblijfsafdeling binnen Stichting Eykenburg kunnen verhuizen. 
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2. Opname afdeling 

Cliënten gaan bij opname eerst naar de opnameafdeling voordat zij naar de definitieve verblijfsafdeling gaan. 
Cliënten verblijven hier in principe 14 dagen. Iedereen wordt bij opname getest op het COVID-19 virus. Aan de 
hand van de uitslag van de test, de indicatie en observaties door zorg- en behandeldienst worden zij na 14 dagen 
overgeplaatst naar de definitieve afdeling.  
Tijdens het verblijf op de opname-afdeling verblijft de cliënt in isolatie op de kamer en wordt er door de 
medewerkers individueel besmet verpleegd. 
Er zijn 3 appartementen (slaap-woonkamer) beschikbaar en 6 kamers. 
 
Cliënten die positief worden getest op Covid-19 worden waar mogelijk direct overgeplaatst naar een afdeling waar 
cohortverpleging wordt toegepast. Dit betekent voor de client dat hij/zij zich vrij kan bewegen op de afdeling 
waarbij de verpleging beschermende kleding draagt.  
 

2.1 Aanmelding 
Alle aanmeldingen komen zoals gebruikelijk binnen bij het Transferbureau. De transfermedewerker meldt de 
cliënten aan bij de opname-afdeling. SO/VS/VioS* en coördinerend verpleegkundige beoordelen de aanmelding 
waarbij met name wordt gekeken of de benodigde zorg geboden kan worden en wat er nodig is om deze te kunnen 
borgen. 
Hierna wordt door het transferbureau een plaatsingsdatum afgestemd met alle betrokkenen. 
 

2.2 Procedure bij opname 
Elke opname verloopt volgens een aantal afspraken bekend bij medewerkers en deze worden door de 
medewerkers van het transferbureau ook besproken met de betrokken cliënt en/of diens vertegenwoordigers: 
 

• Cliënt wordt door medewerker met volledige uitrusting PBM opgehaald en naar de eigen kamer begeleid; 

• Cliënt krijgt (nogmaals) uitleg rond de procedure van opname en rond het verblijf op de afdeling; 

• Bij cliënt wordt de dag van opname een COVID-19-test afgenomen en via de transportdienst naar het Haga 
ziekenhuis gebracht; 

• Aanwezige zorgmedewerker van de afdeling voert zoals gebruikelijk het eerste kennismakingsgesprek met de 
client en legt dit vast in diens zorgdossier/ONS; 

• SO/VS/VioS voert zoals gebruikelijk een opnamegesprek en legt dit vast in het medisch dossier en in het 
zorgdossier/ONS; 

• Aanwezige zorgmedewerker stelt een tijdelijk zorgleefplan op in samenspraak met de cliënt met daarin in ieder 
geval afspraken rond persoonlijke verzorging, medicatie, persoonlijke wensen zoals dieet en interesses waarop 
door de zorgmedewerkers tijdens de quarantaineperiode kan worden ingespeeld (denk ook aan beeldbellen); 

 

2.3 Tijdens opname 
De volgende afspraken zijn van toepassing gedurende de 14-daagse opname: 

• Gedurende de opname is het transferbureau het eerste aanspreekpunt rond organisatorische zaken voor cliënt 
en/of vertegenwoordigers 

• De zorgmedewerkers en SO/VS/VioS observeren de cliënt, rapporteren dit in dossier en bespreken hun 
bevindingen met het transferbureau.  

• Aan de hand van de indicatiegrondslag (somatiek /PG), de observaties en de uitslag van de COVID-19-test 
bepaalt het transferbureau de definitieve verblijfsafdeling voor de cliënt 

• Tijdens de opnameperiode van 14 dagen verblijft de cliënt in isolatie op de kamer en wordt volledig besmet 
verpleegd (zie werkinstructie PBM**) 

 
 
 
*  Specialist Ouderengeneeskunde/Verpleegkundig Specialist/Verpleegkundig Specialist in opleiding  
**  Persoonlijke Beschermingsmiddelen  
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3. Medewerkers Opname-afdeling 

3.1 Afspraken rond zorgmedewerkers 
Om (kruis)besmetting te voorkomen zijn de volgende afspraken van toepassing: 

• Er wordt gewerkt met cliëntgebonden PBM per dienst per medewerker (zie instructies PBM); 

• Zorgmedewerkers van de opname-afdeling werken niet op afdelingen waar besmettingen zijn (de opname-
afdeling is ‘schoon’ / ‘groen’); 

• Zorgmedewerkers van de opname-afdeling hebben geen contact met medewerkers van andere afdelingen 
tijdens hun dienst tenzij in geval van calamiteit; 

• Om het in/uitlopen van de kamer zo veel mogelijk te beperken hebben zorgmedewerkers hebben voor het 
betreden van de kamer van de cliënt vooraf contact met de cliënt om na te gaan of er nog zaken nodig zijn op 
de kamer;  

• Bij aanwezigheid van meerdere zorgmedewerkers worden de cliënten bij aanvang van dienst verdeeld: beperk 
de contacten tot een minimum; 

 

3.2 Gebruik PBM bij individuele isolatie 
De volgende werkinstructie is van toepassing en is zichtbaar bij iedere kamer. Zorgmedewerkers worden hierin 
geïnstrueerd door de coördinerend verpleegkundige of VioS  
 

Aankleden 
1. Handen desinfecteren (30 seconden!) 
2. Handschoenen aandoen 
3. Bril opzetten 
4. Mondkapje opdoen: raak buitenkant zo min mogelijk aan. Pak vast bij elastiek. 

Zorg dat het goed aansluit bij je neus 
5. Doe het schort aan 
6. Doe handschoenen over de manchetten 
7. Doe een plastic halterschort aan 
 
Uittrekken 
1. Handschoenen uitdoen en weggooien 
2. Handen desinfecteren (30 seconden!) 
3. Halterschort uitdoen en weggooien 
4. Bril afdoen en desinfecteren 
5. Schort uitdoen zonder buitenkant aan te raken 
6. Vouw de buitenkant naar buiten 
7. Hang het schort op 
8. Doe het masker af bij elastiek. Vouw zo nodig binnenkant naar binnen 
9. Hang masker op of leg het weg 
10. Handen desinfecteren (30 seconden!) 
 
Let op! 
• Bij elke cliënt gebruik je een aan die cliënt gebonden mondkapje en schort 
• Je gaat dus NOOIT met PBM van de ene naar de andere cliënt! 
• Halterschort altijd over schort met lange mouwen en weggooien na verlaten kamer 
• Je loopt niet met cliëntgebonden PBM door de afdeling, je trekt het uit bij de kamerdeur 
• Bril altijd na verlaten kamer desinfecteren 
• Aan het eind van jouw dienst gooi je alle schorten en mondkapjes die je hebt gebruikt weg 

 
Voor iedere kamer staat een afvalbak en een tafeltje met de benodigde PBM. Daarnaast is er bij iedere kamer de 
mogelijkheid om een schort op te hangen. 
Indien er meerdere zorgmedewerkers aanwezig zijn, wordt er per persoon per cliënt bovenstaand gevolgd.  
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4. Vervolg op verblijf 

Om de continuïteit te borgen zijn de volgende afspraken van toepassing bij overplaatsing:  

• Na 14 dagen wordt de cliënt overgeplaatst naar de betreffende verblijfsafdeling. Tijdens de overplaatsing 
wordt de cliënt voorzien van een mondkapje, handschoenen en schort om eventuele besmetting tijdens 
vervoer te voorkomen 

• De zorgmedewerkers en SO/VS/VioS verzorgen een korte overdracht aan de vervolgafdeling en dragen ervoor 
zorg dat het dossier up-to-date is 

• De betreffende afdeling vervolgd de opname-procedure: maakt een afspraak voor het eerste MDO, vervolgt 
het kennismakingsgesprek en past waar nodig in samenspraak met de cliënt het tijdelijke zorgplan aan 

 


