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Schorten en spatbrillen 
Besmetting met COVID-19 kan ook plaatsvinden door aerosolen die in de ogen 

terechtkomen. Daarom zijn spatbrillen onmisbaar bij de zorg voor deze patiënten. 

Ook een overschort is vanwege de besmettingsrisico’s belangrijk. Hieronder vind je 

informatie over de schorten en spatbrillen die nodig zijn bij het verzorgen van 

bewoners met het Coronavirus. 

 

Informatie over hoe je alle persoonlijke beschermingsmiddelen aan- en uittrekt, is te 

vinden op:  Werkinstructies SARS-CoV-2 voor instellingen 

 

Deze instructies zijn bedoeld voor het helpen van enkele bewoners met het 

Coronavirus. Bij cohortverpleging zijn de middelen hetzelfde, maar dan draag je 

persoonlijke beschermingsmiddelen de hele dag in de besmette ruimte. Zie de 

website GGD Rotterdam- Rijnmond onderwerp Cohortverpleging via:  

Werkinstructies SARS-CoV-2 voor instellingen 

 

Overschort 

Een overschort wordt gedragen als de kans bestaat dat de kleding of de armen van 

de zorgverlener besmet raken.  

 

1e keus: Een wegwerpschort met lange mouw met PE-coating en 

manchetten of elastiek. Ze voldoen aan de Nederlandse eisen: CE, NEN-

EN 14126; Vermelding B, categorie II. Schorten zijn beschikbaar buiten 

de bewonerskamer/besmette ruimte. Zorg dat die weggegooid kunnen 

worden in een vuilnisbak in de bewonerskamer zonder dat de vuilnisbak 

wordt aangeraakt (no touch, bij voorkeur een pedaalemmer)  

Aantrekken jasschort lange mouw: steek de armen in de mouwen en 

maak het schort vast conform de instructies van de fabrikant.  

 

2e keus: Een halterschort met PE-coating, tenzij er sprake is van hoog-

risicohandelingen (handelingen in de mond/keelgebied (waaronder 

tandenpoetsen). Een schort moet de knieën bedekken.  

 

Of 

 

Een plastic (niet vochtdoorlatend) schort met lange mouwen en 

manchetten. 

 

Aantrekken halterschort: steek het hoofd door de opening aan de bovenzijde 

(halterschort) en maak het schort aan de achterkant vast.  

 

 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
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Uittrekken halterschort of plastic schort: trek, na gebruik of bij verwisselen, de 

beschermende kleding uit. Rol deze hierbij voorzichtig binnenste buiten op. Zorg 

daarbij dat de buitenkant van de beschermende kleding niet in contact komt met de 

huid of de omgeving.  

Met deze werkwijze verklein je de kans op contaminatie van de handen/huid en van 

de omgeving. 

 

3e keus: Schorten worden bewonersgebonden en worden om de dag vervangen. Ze 

worden tussentijds binnenstebuiten ophangen in de kamer van de bewoner. Bij 

zichtbare vervuiling wordt het schort direct weggegooid.  

4e keus: Een stoffen doktersjas met lange mouwen, die alleen bij de 

besmette patiënt of ruimte gebruikt wordt. Daarna gaat die direct in de 

waszak. De jas wordt gewassen op 60°C. 

 

 

 

 

 

Noodoplossingen bij gebrek aan het bovenstaande:  

 

Klaar voor gebruik 

• Plastic (regen)ponchos 

• Wegwerp of herbruikbare overall 

• Schorten uit stof, gemaakt voor de 

zorgmedewerkers of patiënten. Deze moeten 

gewassen worden op 60°C.  

 

Zelf maken 

• Gemaakt uit plastic zakken 

• Gemaakt uit stof of bedwantsen materiaal (als die niet vochtdoorlatend is): 

Hier is een patroon en nog een patroon met een video 

 

 

Spatbril 

Een beschermende bril wordt aanbevolen bij alle handelingen waarbij kans bestaat 

op aanhoesten/niezen of spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten. 

Een eigen bril beschermt niet voldoende. 

Beschermende brillen moeten een volledige boven- en zijbescherming hebben. 

Spatschermen en gelaatsschermen (faceshields) zijn geschikt om de ogen te 

beschermen. 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOIPumaxG1cl0O8&cid=5A0926368BA2E777&id=5A0926368BA2E777%2117238&parId=5A0926368BA2E777%21136&o=OneUp
https://www.youtube.com/watch?v=O0goN9DgNxg&feature=share&fbclid=IwAR0OzlM4zSt5zB1bfRnuL88g7KK-oL-Td7OiVCCSxPlnTFMDC-cx-z8Ri3I
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1e keus: Een spatbril die goed afsluit (geen gewone bril). 

De beschermende bril heeft een CE-markering volgens 

de Europese richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen 

(89/686/EEG) en is NEN-EN 166 gecertificeerd. Deze 

zijn beschikbaar buiten de bewonerskamer. Zorg dat de 

bril goed is gepositioneerd en goed past. Verwissel de 

beschermende bril direct als deze verontreinigd/nat is. 

Verwijder, na gebruik of bij verwisselen, de 

beschermende bril door deze bij de pootjes beet te 

pakken, raak daarbij de voorkant van de beschermende bril niet aan met de handen. 

Het aanraken van het deel dat besmet kan zijn (voorste deel) moet worden 

vermeden. Leg de bril na gebruik in een box voor medisch afval, zodat die 

gedesinfecteerd kan worden met alcohol 70%. 

2e keus: Gelaatsscherm  

Volg dezelfde instructies als hierboven. Pak de bril bij de 

achterkant,  zodat je het voorste deel, dat besmet kan zijn, 

niet aanraakt. Desinfecteren met alcohol 70%. 

 

 

 

 

 

Wanneer er helemaal geen spatbrillen of gelaatsschermen meer zijn dan kun je 

kijken naar alternatieven die toch zoveel mogelijk bescherming bieden. Dit zijn 

echt noodoplossingen, zoals: 

 

Klaar voor gebruik (bril) 

• Oogbescherming voor sporten, zoals skiën en zwemmen 

• Vuurwerkbrillen 

• Motorhelmen 

 

Klaar voor gebruik (gelaatsscherm)  

• Snorkel/duikbril voor het volledige gezicht 

• Lashelm 

 

Zelf maken (gelaatsscherm, niet ingewikkeld) 

• Instructies om een gelaatsmasker te maken vind je hier en hier.  

• Mogelijkheden voor het doorzichtige plastic: plastic folie van 0,5 mm, 

plastic voor een rapportomslag of een plastic 1,5 liter fles 

https://www.delve.com/assets/documents/OPEN-SOURCE-FACE-SHIELD-DRAWING-v.1.pdf
•%09https:/www.goodnewspilipinas.com/palawan-eco-artist-jc-enon-transforms-plastic-bottles-into-face-shields-for-healthcare-workers/
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• Voorbeeldinstructie: 

Materialen 

• Flexibele doorzichtige plastic 

- rol of stukken van 12 inch. 

Kan bijv. een plastic folie zijn 

van 0,5 mm of plastic voor een 

rapportomslag of van een 

plastic fles komen. 

• Schuimtape of tochtstrippen, 

gebruik de dikste soort die je 

kunt vinden. Je kunt ook 

buisisolatie en lijm gebruiken. 

• Isolatietape, ½ of ¾ inch breed 

• Schoenveters, 1 paar, plat (niet rond) 

• Nietmachine of perforator 

 

Instructies 

1. Snij plastic in stukken van 8,5 cm hoog en 12 cm breed. 

2. Knip 12-inch strook schuimtape of tochtstrips. 

3. Knip een stuk isolatietape voor elke zijde van het plastic. Leg plastic 

langs tape en vouw de randen om te voorkomen dat scherpe randen de 

drager snijden. 

4. Zet de schuimtape / tochtstrippen / buisisolatie op de bovenrand van 

plastic folie. 

5. Bevestig een schoenveter aan elke kant van het plastic met een 

nietmachine of perforator. 

  



Versie 2 april 
 

 

 

 

Links 

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

Rijnmond) 

Richtlijn voor COVID-19 (LCI) 

Instructiefilmpje Persoonlijke beschermingsmiddelen 

RIVM over beschermingsmiddelen 

ECDC Instructies over het dragen van schorten en spatbrillen (Engels) 

WIP richtlijn linnengoed  

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=G5_fuSi1AN4
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/170403%20%20Persoonlijke%20beschermingsmiddelen%20VWK_versie%20DEF.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf
https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-linnengoed



