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Hygiëne als er geen geïnfecteerde 

bewoners zijn 

Coronavirussen hebben vooral overdracht van mens op mens via contact-

druppels (hoesten, niezen), door direct contact met lichaamsvloeistoffen 

(sputum, feces) van een besmettelijke client en door indirect contact met 

besmette oppervlakten/materialen. We beschrijven hieronder wat je kunt doen 

om evt. verspreiding te verkleinen.   

 

Medewerkers 

• Medewerkers dienen de algemene hygiënemaatregelen zoals 

beschreven door hun instelling nauwkeurig te volgen. Daarnaast dient 

er extra aandacht te zijn voor: 

o toepassen handhygiëne; 

o geen hand/knuffel geven; 

o hoesten en niezen in de elleboog; 

o papieren zakdoekjes gebruiken; 

o juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Medewerkers blijven op één afdeling. Ook restaurantbezoek vindt niet 

plaats; pauzes dienen op de afdeling te worden doorgebracht. 

• Er vindt geen uitwisseling van medewerkers plaats tussen verschillende 

afdelingen.  

• Medewerkers in de nachtdienst, werkzaam op een afdeling met 

besmette bewoners, mogen niet naar andere afdelingen waar niet 

besmette bewoners verblijven. Dit kan alleen als het strikt noodzakelijk 

is én als zij de besmette PBM’s op de juiste wijze uitdoen en de handen 

goed wassen/desinfecteren.  

• Blijf indien mogelijk 1,5 meter van de bewoner en collega’s. 

• Zorg dat overdracht telefonisch of geschreven is. 

• Vermijd groepsbijeenkomsten van het personeel. 

 

Maatregel bij een medewerker met klachten 

Zorgmedewerkers met koorts blijven thuis tot 24 uur nadat de klachten zijn 

verdwenen. 

 

Sociale activiteiten 

Alle sociale activiteiten voor alle bewoners zijn afgelast zoals kerkbezoek en 

restaurantbezoek.  
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Schoonmaken en reinigen bewonerskamer/sanitaire ruimte 

De huishoudelijke dienst direct op de hoogte stellen van deze aanvullende 

maatregelen: 

• Reinig minimaal dagelijks; reinig twee keer per dag de 

handcontactpunten, inclusief: klinken, lichtknoppen, lichtschakelaars, 

handvaten, deurklinken, kranen, tafels, voedselbereidingsplaatsen/ 

aanrechten, telefoons, liftknoppen, leuningen, doorspoelknoppen, 

gemeenschappelijke tafels e.d. 

• Desinfecteer twee keer per dag de handcontactpunten na het reinigen.  

 

Schoommaakmiddelen 

• Handcontactpunten: alcohol 70 % - 80 %  

• Grotere oppervlakken: natriumdichloorisocyanuraat oplossing 

(chloortabletten, aanbevolen concentratie 1000 ppm). (Geen 

quaternaire ammoniumsulfaatoplossing)   

 

Voor meer informatie over schoonmaken, klik hier. 

 

Bezoek 

• Niet toegestaan. 

• Indien een bewoner in kritieke toestand ligt, is het raadzaam om de 

bewoner naar een eenpersoonskamer over te brengen en de familie de 

gelegenheid te geven om afscheid te nemen met gebruik van dezelfde 

persoonlijke beschermingsmaatregelen als het verzorgende personeel. 

Instrueer en begeleid bezoek in handhygiëne en het evt. gebruik van 

een mondneusmasker. 

 

Ondersteunende diensten 

De ondersteunende diensten dienen dezelfde maatregelen te nemen als het 

verplegend personeel. Alle niet-essentiële diensten (zoals nieuwe kapsels) 

gaan niet door. 

 

Overplaatsing/activiteiten andere afdeling 

Geen overplaatsingen binnen de instelling. 

 

Linnengoed 

Afvoeren op de normale wijze. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.  

 

Voeding - serviesgoed 

Serviesgoed direct na gebruik in vaatwasser of etenskar plaatsen. Hierna 

handdesinfectie toepassen. Gebruik het spaarprogramma niet.  

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
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Afval 

Afvoeren op de normale wijze. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig. 

 

Belangrijke links 

Voor zorginstellingen: COVID-19 testen en hygiënetoolkit (GGD Rotterdam-

Rijnmond) 

Richtlijn voor COVID-19 (LCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan de GGD Hart voor Brabant voor het delen van verschillende 

instructies. 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19



