Coronavirus, maatregelen voor bezoek
Doelgroep: Medewerkers Zorggroep, thuiszorg
Doel: Voorkomen van verspreiden van het Coronavirus door het nemen van de juiste
voorzorgsmaatregelen van bezoekers van cliënten
Werkwijze:
Inleiding
Het nieuwe Coronavirus is een virus dat luchtweginfecties veroorzaakt. Omdat het een voor
de mens nieuw virus betreft hebben mensen geen antistoffen en kan verspreiding heel snel
gaan, zoals nu gebeurt in de wereld. Met name personen met een verminderde weerstand
kunnen ernstige klachten ontwikkelen en zelfs overlijden. Indien grote groepen mensen
binnen korte tijd besmet raken en ziek worden, levert dit een probleem op voor de
gezondheidszorg, maar ook voor de algehele samenleving. Het huidige beleid in Nederland
bestaat eruit om ervoor te zorgen dat de verspreiding wordt vertraagd, zodat de vereiste zorg
kan doorgaan.
Het virus is met name overdraagbaar via druppels, maar ook via contact (handen,
voorwerpen, zorghulpmiddelen) kan overdracht plaatsvinden. Hygiënemaatregelen helpen
om het verspreiding van het virus regen te gaan en te vertragen. De belangrijkste
basishygiëne maatregelen bestaan uit:
• handen wassen/desinfecteren
• hoesten/niezen in de elleboog
• gebruik van papieren zakdoekjes
• geen handen schudden
Wijs bezoekers in het algemeen op het belang van een goede basishygiëne tijdens deze
periode.
Mag een Corona positieve cliënt bezoek ontvangen?
Intramuraal
Uitgangspunt is dat een met Coronavirus besmette cliënt geen of zeer beperkt bezoek krijgt
zolang er sprake is van klachten. Na minimaal 24 uur klachtenvrij (vastgesteld door de
huisarts of specialist ouderengeneeskunde) is de cliënt niet meer besmettelijk. Indien toch
wordt besloten om een met Coronavirus besmette cliënt te bezoeken, dan gelden dezelfde
voorzorgsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen) als voor medewerkers. (Zie
“Hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen in geval van besmetting”).
Extramuraal/thuissituatie
In de thuissituatie worden de adviezen van het RIVM gevolgd, ook t.a.v. bezoekers. Deze
luiden: mensen waarbij COVID-19 is vastgesteld en die in thuisisolatie zitten, mogen geen
bezoek/mensen thuis ontvangen. Als voorzorgsmaatregel geldt in het algemeen: houd
afstand van zieke personen en houd je verder aan de algemene hygiënerichtlijnen: was je
handen goed en regelmatig.
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Bezoekers met klachten die passen bij het Coronavirus of positief getest zijn
Bezoekers met luchtwegklachten mogen niet op bezoek komen tot de bezoeker 24 uur
klachtenvrij is. Overigens wordt aan alle bezoekers (klachten of geen klachten) gevraagd om
het bezoek tot een minimum te beperken.
Mocht omwille van zwaarwegende redenen (bijvoorbeeld het bezoeken van een terminale
cliënt) een bezoek van een verdachte of bewezen besmette bezoeker noodzakelijk zijn, dan
kan dat uitsluitend volgens onderstaande procedure:
• Per bezoek mogen maximaal twee bezoekers de cliënt bezoeken.
• De bezoeker(s) worden ontvangen bij de ingang van het gebouw.
• De bezoeker(s) worden bij de ingang een FFP1 masker aangeboden en gaan zonder
tussenstop naar de kamer van de cliënt.
• De begeleidende zorgmedewerker draagt alle beschermingsmiddelen indien deze bij
de cliënt zorg verleent en/of aanwezig blijft gedurende het bezoek door een
verdachte of besmette bezoeker.
• Bij het beëindigen van het bezoek neemt de bezoeker het masker pas af bij de
uitgang van de locatie en verlaat per direct het gebouw.
• Het is tijdens het bezoek van het gebouw niet toegestaan om andere gezamenlijke
ruimtes of cliëntkamers te bezoeken.
• Het masker wordt volgens onderstaande procedure afgevoerd.
Hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen in geval van besmetting
Bezoekers, intramuraal
Persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM)

•
•
•
•

Schort lange mouw
FFP1 masker
Spatbril
Handschoenen

Aantrekken PBM

Alvorens de kamer binnen te gaan
•
Handhygiëne
•
FFP1 masker voordoen
•
Schort met lange mouw aantrekken
•
Spatbril opzetten
•
Handschoenen aan

Uittrekken PBM
Let op in de
hiernaast
aangegeven
volgorde!!

In de woning/kamer
•
Handschoenen uit en weggooien in prullenbak
•
Handhygiëne

Instructiefilm

Buiten de kamer
•
Beschermbril af (desinfecteren na gebruik met alcohol 70%)
•
Schort uitdoen en wegdoen
•
Masker afzetten (lostrekken aan touwtjes, voorkant niet aanraken) en wegdoen
•
Handhygiëne
•
Handschoenen en schort kunnen met het huisvuil worden afgevoerd.
•
Maskers worden in een aparte afvalzak bewaard. Er wordt landelijk gezocht naar
een mogelijkheid voor het hergebruik van de maskers.
Filmpje persoonlijke beschermingsmiddelen; aan- uittrekken
https://www.youtube.com/watch?v=-DEM-YSPaBc&feature=youtu.be

Zorghulpmiddelen

Cliëntgebonden materialen
•
Na gebruik desinfecteren met alcohol 70% of Incidin OxyFoam of weggooien

Maatregelen bezoek
•
•

In principe is geen bezoek toegestaan (landelijke richtlijn RIVM)
Raadpleeg ook de Informatiebrief voor huisgenoten via de website van het
RIVM:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

-2-

-3-

Status document
Vastgesteld door de Raad van Bestuur

d.d. 11-03-2020

Verwijzingen:
Landelijke definitie
Raadpleeg de website van het RIVM via onderstaande link voor de actuele casusdefinitie :
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Regio Limburg
https://www.ggdlimburgnoord.nl/nieuws/2020/02/Nieuw-Coronavirus
(zie de link naar “Informatiebrief voor huisartsen” op bovengenoemde website voor een
actuele casusdefinitie).
Veel voorkomende vragen
Voor veel algemeen gestelde vragen en antwoorden COVID19: raadpleeg dan onderstaande
website.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Coronavirus informatie vanuit (Actiz)
Onderstaande link leidt naar de website van Actiz, de branchevereniging van
zorgorganisaties voor ouderenzorg, chronisch zieken en jeugd. Via deze website kan
algemene informatie worden opgevraagd, maar ook antwoorden op veel gestelde vragen.
https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties

Evaluatie van dit document:
- Dit protocol wordt geëvalueerd aan het einde van een uitbraak.
- Tussentijdse evaluatie en bijstelling is mogelijke op geleide van de ontwikkelingen.

