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Welke code  Wit Beperkt Oranje Uitgebreid Oranje Beperkt Rood Uitgebreid Rood 

Wanneer Geen verdenkingen/ 
besmettingen 

Eén cliënt met een 
verdenking 

Meerdere cliënten met een 
verdenking 

Eén besmetting, of 
meerdere op dezelfde 

afdeling 

Meerdere besmettingen 
over verschillende 

afdelingen 

Isolatie Geen isolatie  Preventieve isolatie  
betreffende 
kamer/afdeling 
Werkinstructie 
kamerisolatie 

Preventieve isolatie  
betreffende kamers/ 
afdeling 
Werkinstructie 
kamerisolatie 

Isolatie  
betreffende afdeling 
Werkinstructie 
kamerisolatie 
 
Werkinstructie 
cohortisolatie/omgekeerde 
isolatie 

Isolatie  
betreffende 
kamers/afdelingen 
Werkinstructie 
kamerisolatie 
 
Werkinstructie 
cohortisolatie/omgekeerde 
isolatie 

PBM/ Isolatiekaart  Oranje isolatiekaart Druppelisolatie blauw of  
speciale isolatie rood bij 
verdachte cliënt 

Speciale isolatie rood Speciale isolatie rood Speciale isolatie rood 

PBM/voorwaarden • PBM volgens 
richtlijnen RIVM  

• Medewerkers werken 
binnen 1.5 meter met 
medisch mondkapje 

• Mondkapje 3-4 uur 
achter elkaar 
gebruiken, bij nat zijn 
of kapot vervangen 

• Bestelprocedure 
PBM 

• PBM volgens 
richtlijnen RIVM  

• Medewerkers 
werken binnen 1.5 
meter met medisch 
mondkapje 

• Mondkapje 3-4 uur 
achter elkaar 
gebruiken, bij nat 
zijn of kapot 
vervangen 

• Bestelprocedure 
PBM 

• PBM volgens 
richtlijnen RIVM  

• Medewerkers werken 
binnen 1.5 meter met 
medisch mondkapje 

• Mondkapje 3-4 uur 
achter elkaar 
gebruiken, bij nat zijn 
of kapot vervangen 

• Bestelprocedure PBM 

• PBM volgens 
richtlijnen RIVM  

• Mondkapje 3-4 uur 
achter elkaar 
gebruiken, bij nat zijn 
of kapot vervangen 

• Bestelprocedure PBM 

• PBM volgens 
richtlijnen RIVM  

• Mondkapje 3-4 uur 
achter elkaar 
gebruiken, bij nat zijn 
of kapot vervangen 

• Bestelprocedure PBM 

Facilitaire kaart Oranje facilitaire kaart Blauw facilitaire kaart of 
 rode facilitaire kaart 

Rode facilitaire kaart Rode facilitaire kaart Rode facilitaire kaart 

Huisregels  Huisregels wit  Huisregels beperkt 
oranje 

Huisregels uitgebreid 
oranje 

Huisregels beperkt rood Huisregels uitgebreid rood  

https://pietervanforeest.nl/userfiles/Werkinstructie_kamerisolatie_27-3-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Werkinstructie_kamerisolatie_27-3-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Werkinstructie_kamerisolatie_27-3-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Werkinstructie_kamerisolatie_27-3-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Werkinstructie_kamerisolatie_27-3-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Werkinstructie_kamerisolatie_27-3-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-16_Werkinstructie_cohortisolatie_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-16_Werkinstructie_cohortisolatie_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-16_Werkinstructie_cohortisolatie_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Werkinstructie_kamerisolatie_27-3-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Werkinstructie_kamerisolatie_27-3-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-16_Werkinstructie_cohortisolatie_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-16_Werkinstructie_cohortisolatie_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-16_Werkinstructie_cohortisolatie_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Isolatiekaart_oranje_v5_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/isolatiekaart_blauw_v5_DE.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/isolatiekaart_rood_v5_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/isolatiekaart_rood_v5_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/isolatiekaart_rood_v5_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/isolatiekaart_rood_v5_DEF.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/isolatiekaart_rood_v5_DEF.pdf
http://pietervanforeest.nl/userfiles/Bestelprocedure_voor_besteller_dd_22-9-2020.pdf
http://pietervanforeest.nl/userfiles/Bestelprocedure_voor_besteller_dd_22-9-2020.pdf
http://pietervanforeest.nl/userfiles/Bestelprocedure_voor_besteller_dd_22-9-2020.pdf
http://pietervanforeest.nl/userfiles/Bestelprocedure_voor_besteller_dd_22-9-2020.pdf
http://pietervanforeest.nl/userfiles/Bestelprocedure_voor_besteller_dd_22-9-2020.pdf
http://pietervanforeest.nl/userfiles/Bestelprocedure_voor_besteller_dd_22-9-2020.pdf
http://pietervanforeest.nl/userfiles/Bestelprocedure_voor_besteller_dd_22-9-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/facilitairekaart_oranje.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/facilitaire_kaart_blauw_v5.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/facilitairekaart_rood.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/facilitairekaart_rood.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/facilitairekaart_rood.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/facilitairekaart_rood.pdf
https://pietervanforeest.nl/files/Huisregels_code_wit_versie_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/files/huisregels_code_beperkt_oranje_versie_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/files/huisregels_code_beperkt_oranje_versie_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/files/huisregels_code_uitgebreid_oranje_versie_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/files/huisregels_code_uitgebreid_oranje_versie_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/files/huisregels_code_beperkt_rood_versie_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/files/huisregels_code_uitgebreid_rood_versie_1519-10-2020.pdf
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Welke code  Wit Beperkt Oranje Uitgebreid Oranje Beperkt Rood Uitgebreid Rood 

Actie/besluiten 
preventieteam 

• Preventieteam 
monitort 

• Klachten? 
Laagdrempelig testen 
Corona herkennen 

• Indien van 
toepassing instructie 
afnemen keelkweek 

• Werkinstructie voor 
uitbraakteam 

• Besluit grootte 
cohort (zo klein 
mogelijk) 

• Klachten? 
Laagdrempelig 
testen 
Corona herkennen 

• Communicatie (zie 
onder)  

• Indien van 
toepassing 
instructie afnemen 
keelkweek 
 

• Werkinstructie voor 
uitbraakteam 

• Besluit grootte cohort 
(zo klein mogelijk) 

• Klachten? 
Laagdrempelig testen 
Corona herkennen 

• Arts of preventieteam 
kan naar aanleiding 
van risico’s opschalen 
naar code rood. 

• Communicatie (zie 
onder)  

• Indien van toepassing 
instructie afnemen 
keelkweek 

• Werkinstructie voor 
uitbraakteam 

• Besluit grootte cohort 
(zo klein mogelijk, 
maar strikt 
gescheiden van 
andere afdelingen) 

• Klachten? 
Laagdrempelig testen 
Corona herkennen 

• Bepalen met wie 
(cliënt/medewerker) 
onbeschermd contact 
heeft gehad 

• Vijf dagen na test, 
cliënten in contact 
geweest laten testen 

• Zorgmedewerkers 
koppelen aan afdeling  

• Alertheid bij hoog 
percentage 
ziekmeldingen, 
overwegen collega’s 
testen 

• Communicatie (zie 
onder) 

• PBM voor bezoek 
beschikbaar 

• Indien van toepassing 
instructie afnemen 
keelkweek 

• Werkinstructie voor 
uitbraakteam 

• Besluit grootte cohort 
per afdeling (steeds 
zo klein mogelijk, 
maar strikt 
gescheiden van 
andere afdelingen) 

• Klachten? 
Laagdrempelig testen 
Corona herkennen 

• Bepalen met wie 
(cliënt/medewerker) 
onbeschermd contact 
heeft gehad 

• Vijf dagen na test, 
cliënten in contact 
geweest laten testen 

• Zorgmedewerkers 
koppelen aan afdeling 

• Alertheid bij hoog 
percentage 
ziekmeldingen, 
overwegen collega’s 
testen  

• Communicatie (zie 
onder)   

• PBM voor bezoek 
beschikbaar  

• Indien van toepassing 
instructie afnemen 
keelkweek 

  

https://pietervanforeest.nl/userfiles/coronavirus_herkennen_250920.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/WI_UItbraakteams_Covid_Definitief_200925.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/WI_UItbraakteams_Covid_Definitief_200925.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/coronavirus_herkennen_250920.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/WI_UItbraakteams_Covid_Definitief_200925.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/WI_UItbraakteams_Covid_Definitief_200925.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/coronavirus_herkennen_250920.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/WI_UItbraakteams_Covid_Definitief_200925.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/WI_UItbraakteams_Covid_Definitief_200925.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/coronavirus_herkennen_250920.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/WI_UItbraakteams_Covid_Definitief_200925.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/WI_UItbraakteams_Covid_Definitief_200925.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/coronavirus_herkennen_250920.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/2020-10-12_Werkinstructie_-_Keelkweek_Afnemen_en_procedure_COVID_19_versie_4.pdf
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Welke code  Wit Beperkt Oranje Uitgebreid Oranje Beperkt Rood Uitgebreid Rood 

Communicatie  
 
 
 

• Reguliere 
communicatie  

• Nieuwsbrief PvF 
algemeen 
 

• Poster ophangen 
cohort 

• Contactpersoon 
betreffende cliënt 
informeren/op 
hoogte houden 

• Reguliere 
communicatie  

• Nieuwsbrief PvF 
algemeen  

• Poster ophangen 
cohort 

• Contactpersoon 
betreffende cliënten 
informeren/op hoogte 
houden 

• Reguliere 
communicatie  

• Nieuwsbrief PvF 
algemeen 

• Communicatie in 
overleg/afstemming  
met afdeling 
communicatie  

• Poster ophangen 
cohort 

• Lokale cliëntenraad 
informeren  

• Contactpersoon 
betreffende cliënten 
persoonlijk 
informeren/op hoogte 
houden 

• Medewerkers (evt. 
vrijwilligers) binnen 
cohort persoonlijk 
informeren  

• Eerste 
contactpersonen 
overige cliënten 
binnen cohort 
persoonlijk informeren 

• (Digitale) nieuwsbrief 
naar ALLE eerste 
contactpersonen, 
medewerkers en 
vrijwilligers locatie 
i.o.m. afdeling 
communicatie  

• Bericht op website 
• Let op : update bij 

verandering (minimaal 
wekelijks)  

• Communicatie in 
overleg/afstemming  
met afdeling 
communicatie  

• Poster ophangen 
cohort 

• Lokale cliëntenraad 
informeren 

• Contactpersoon 
betreffende cliënten 
persoonlijk 
informeren/op hoogte 
houden 

• Medewerkers (evt. 
vrijwilligers) binnen 
cohort persoonlijk 
informeren  

• Eerste 
contactpersonen 
cliënten binnen cohort 
persoonlijk informeren 

• (Digitale) nieuwsbrief 
naar ALLE eerste 
contactpersonen, 
medewerkers en 
vrijwilligers locatie 
i.o.m. afdeling 
communicatie  

• Bericht op website  
• Let op : update bij 

verandering (minimaal 
wekelijks) 

 

Poster  N.v.t.  Deze kamer preventieve 
isolatie 
 
Deze afdeling 
preventieve isolatie  

Deze kamer preventieve 
isolatie  
 
Deze afdeling preventieve 
isolatie  

Deze kamer volledige 
isolatie 
 
Deze afdeling volledige 
isolatie 

Deze kamer volledige 
isolatie 
 
Deze afdeling volledige 
isolatie  

https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_oranje_kamer_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_oranje_kamer_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_oranje_afdeling_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_oranje_afdeling_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_oranje_kamer_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_oranje_kamer_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_oranje_afdeling_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_oranje_afdeling_19-10-2020.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_rood_kamer.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_rood_kamer.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_rood_afdeling.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_rood_afdeling.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_rood_kamer.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_rood_kamer.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_rood_afdeling.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/Poster_cohort_rood_afdeling.pdf
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Welke code  Wit Beperkt Oranje Uitgebreid Oranje Beperkt Rood Uitgebreid Rood 

Toegang 
Bezoek cliënt  

• Bezoek mogelijk,  
maximaal 2 
bezoekers per 
bezoek uit een vaste 
groep van maximaal 
4 verschillende 
personen. 

• Bezoekfrequentie 
volgens richtlijnen 
locatie  

• Gebruik EIGEN 
mondkapje door 
bezoek verplicht  

• Bezoek in 
stervensfase 
individuele 
afspraken/maatwerk 
 

• Bezoek mogelijk,  
maximaal 2 
bezoekers per 
bezoek uit een 
vaste groep van 
maximaal 4 
verschillende 
personen. 

• Bezoekfrequentie 
volgens richtlijnen 
locatie  

• Binnen isolatie 
(verdachte cliënt) 
draagt bezoek 
verplicht PBM 
gelijk aan personeel 
(beschikbaar 
gesteld door PvF) 

• Gebruik MEDISCH 
mondkapje door 
bezoek verplicht 
binnen cohort 
(beschikbaar 
gesteld door PvF) 

• Bezoek in 
stervensfase 
individuele 
afspraken/maatwerk 

• Bezoek mogelijk,  
maximaal 2 bezoekers 
per bezoek uit een 
vaste groep van 
maximaal 4 
verschillende 
personen. 

• Bezoekfrequentie 
volgens richtlijnen 
locatie  

• Binnen isolatie 
(verdachte cliënten) 
draagt bezoek 
verplicht PBM gelijk 
aan personeel 
(beschikbaar gesteld 
door PvF) 

• Gebruik MEDISCH 
mondkapje door 
bezoek verplicht 
binnen cohort 
(beschikbaar gesteld 
door PvF) 

• Bezoek in 
stervensfase 
individuele 
afspraken/maatwerk 

• Bezoek in cohort 
wordt dringend 
afgeraden vanwege 
de eigen veiligheid, 
desgewenst is bezoek 
mogelijk maximaal 2 x 
per week door 1 
bezoeker uit vaste 
groep van maximaal 4 
verschillende 
personen. 

• Bezoek draagt 
verplicht PBM gelijk 
aan personeel binnen 
cohort (beschikbaar 
gesteld door PvF)  

• Bezoek in 
stervensfase 
individuele 
afspraken/maatwerk 

 

• Bezoek in cohort 
wordt dringend 
afgeraden vanwege 
de eigen veiligheid, 
desgewenst is bezoek 
mogelijk maximaal 2 x 
per week door 1 
bezoeker uit vaste 
groep van maximaal 4 
verschillende 
personen. 

• Bezoek draagt 
verplicht PBM gelijk 
aan personeel binnen 
cohort (beschikbaar 
gesteld door PvF) 

• Bezoek in 
stervensfase 
individuele 
afspraken/maatwerk 

Toegang overig 
 
Indien 1.5 meter 
afstand niet 
mogelijk is, 
medisch 
mondkapje  
verplicht* 

• Collega’s PvF breed 
• Behandelaren 

welkom 
• Contactberoepen 

welkom 
• Vrijwilligers in overleg 

welkom 
• Externen welkom 

• Collega’s PvF breed 
welkom 

• Behandelaren 
welkom 

• Contactberoepen 
welkom  

• Vrijwilligers in 
overleg welkom 

• Externen welkom 

• Collega’s PvF breed 
niet welkom 

• Behandelaren niet 
welkom (alleen strikt 
noodzakelijk) 

• Contactberoepen niet 
welkom 

• Vrijwilligers niet 
welkom 

• Externen niet welkom 

• Collega’s PvF breed 
niet welkom 

• Behandelaren niet 
welkom (alleen strikt 
noodzakelijk) 

• Contactberoepen niet 
welkom 

• Vrijwilligers niet 
welkom 

• Externen niet welkom 

• Collega’s PvF breed 
niet welkom 

• Behandelaren niet 
welkom (alleen strikt 
noodzakelijk) 

• Contactberoepen niet 
welkom 

• Vrijwilligers niet 
welkom 

• Externen niet welkom 
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Welke code  Wit Beperkt Oranje Uitgebreid Oranje Beperkt Rood Uitgebreid Rood 

 
Beweging  
cliënten 
 
(bij contact met 
anderen binnen 1.5 
meter mondkapje 
verplicht) 

• Cliënten mogen van 
kamer/appartement 
af 

• Cliënten mogen naar 
buiten 

• Cliënten mogen met 
naasten mee voor 
een wandeling buiten 

• Cliënten mogen door 
naasten begeleid 
worden naar het 
ziekenhuis 

• Cliënten verlaten de 
afdeling alleen met 
verplicht mondkapje 

• Cliënt mag mee 
voor een wandeling 
of ziekenhuisbezoek 
met naasten met 
verplicht mondkapje  

• Cliënten verlaten de 
afdeling niet 

• Gehele afdeling in 
cohort 

• Ziekenhuisbezoek 
alleen mogelijk in 
overleg met 
ziekenhuis in verband 
met verplichte PBM 

• Cliënt draagt 
mondkapje indien 
ziekenhuis bezoek 
noodzakelijk is 

• Cliënten verlaten de 
afdeling niet 

• Gehele afdeling in 
cohort 

• Ziekenhuisbezoek 
alleen mogelijk in 
overleg met 
ziekenhuis in verband 
met verplichte PBM 
strikt noodzakelijk 

• Cliënt draagt 
mondkapje indien 
ziekenhuis bezoek 
noodzakelijk is 

• Cliënten verlaten de 
afdeling niet 

• Gehele afdeling in 
cohort 

• Ziekenhuisbezoek 
alleen mogelijk in 
overleg met 
ziekenhuis in verband 
met verplichte PBM 
indien strikt 
noodzakelijk 

• Cliënt draagt 
mondkapje indien 
ziekenhuis bezoek 
noodzakelijk is 

In- en doorstroom 
(opname) 

• Mogelijk aan de hand 
van  
Risico checklist WZB 

• Mogelijk in overleg 
aan de hand van 
Risico checklist 
WZB 

• Niet mogelijk in cohort 
 

• Niet mogelijk • Niet mogelijk 

Quarantaine 
cliënten bij 
opname op basis 
van risico 
inventarisatie 

• Minimaal 24-48 uur 
en op indicatie  
10 dagen thuis of op 
locatie aan de hand 
van risico checklist 
WZB 
 

• Minimaal 24-48 uur 
en op indicatie  
10 dagen thuis of op 
locatie aan de hand 
van risico checklist 
WZB 

• Afdeling in cohort, 
afdeling is strikt 
gescheiden van 
andere afdelingen. 

• Afdeling in cohort, 
afdeling is strikt 
gescheiden van 
andere afdelingen. 

• Afdeling in cohort, 
afdeling is strikt 
gescheiden van 
andere afdelingen. 

 
 
 

https://pietervanforeest.nl/userfiles/risicochecklist_bij_opname_14102020_v21.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/risicochecklist_bij_opname_14102020_v21.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/risicochecklist_bij_opname_14102020_v21.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/risicochecklist_bij_opname_14102020_v21.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/risicochecklist_bij_opname_14102020_v21.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/risicochecklist_bij_opname_14102020_v21.pdf
https://pietervanforeest.nl/userfiles/risicochecklist_bij_opname_14102020_v21.pdf

