
Keuzes en wijzigingen zijn mogelijk op basis van het eigen beleid van de instelling of op basis van wijzigingen in de richtlijnen (nov.2020) 

   Opname nieuwe bewoner

 

Risico's in 
beeld

•Nieuwe bewoner komt van thuis, wordt voor opname negatief getest

•Hetzelfde geldt voor overgeplaatste bewoners

•Bewoner is instrueerbaar

•Familie is op de hoogte van het belang van preventieve maatregelen

Isolatie

•Nieuwe bewoner gaat 10 dagen in afzondering op de eigen kamer, wordt met Persoonlijk Beschermende Middelen (PBM) verzorgd 

•Tweede test moet worden aangevraagd om uit te voeren op dag 10 na de eerste test

•Maaltijden worden op de kamer genuttigd, extra aandacht voor welzijn en gewenning aan nieuwe woonsituatie

PBM

•PBM worden preventief ingezet volgens coronaplan (beleid in de eigen organisatie of locatie)

•Algemene maatregelen gelden

•Materialenset staat op vaste plaats in geval van nood (avond/ nacht/ weekend)

Controles

•Betreffende bewoner(s) twee maal daags saturatie en temperatuur meten

•Echtpaar wordt als één casus gezien

Opschalen

•Indien bewoner in die periode klachten ontwikkelt dan overleggen met arts, kwaliteitsverpleegkundige of teamleider 

•Indien nodig wordt tweede test vervroegd

•PBM mag pas worden opgeheven na tweede negatieve uitslag en akkoord/opdracht van verantwoordelijke volgens coronaplan



Keuzes en wijzigingen zijn mogelijk op basis van het eigen beleid van de instelling of op basis van wijzigingen in de richtlijnen (nov.2020) 

    Verdenking besmetting bewoner(s)

 

risico's in 
beeld

•Draag bij een verdenking altijd een chirurgisch mondmasker als je bij de verdachte bewoner aan het werk bent

•Bewoner heeft klachten (verkoudheid, keelpijn, koorts, geur-smaakverlies, benauwdheid) en is wel instrueerbaar (zo niet overleg met 
kwaliteitsverpleegkundige / teamleider / arts)

•Testen en wachten op uitslag

•Familie kent de preventieve maatregelen en houdt zich hieraan

isolatie

•Neem zo snel mogelijk  contact op met de verantwoordelijke persoon volgens afspraak in het coronaplan (afspraken intern): 
(kwaliteits)verpleegkundige en/of manager van dienst

•Overleg met Specialist Ouderengeneeskunde, of huisarts /Huisartsenpost, of spreek af wie contact zoekt met een arts

•Zij bepalen de vervolgstappen rond isoleren, afspraken rond gebruik PBM volgens het coronaplan

•Kamerverpleging voor betreffende bewoner (echtpaar wordt als één casus gezien)

•Communicatie met familie door manager of kwaliteitsverpleegkundige

PBM

•PBM worden ingezet, te krijgen bij contactpersoon volgens afspraken intern/ coronaplan

•Richtlijnen over gebruik zijn bekend; hulpmiddelen zijn aanwezig

•Materialen set staat op vaste plaats in geval van nood (avond/ nacht/ weekend)

controles

•Verdachte bewoner(s) twee maal daags alle controles (temperatuur en saturatie)

•Tevens de bewoners van die afdeling/ team/ groep twee maal daags saturatie en temperatuur

•Bij een saturatie lager dan 85 overleggen met de zorgverantwoordelijke of kwaliteitsverpleegkundige, in avond en nacht overleggen 
met dienstdoend hoofd of kwaliteitsverpleegkundige

opschalen

•Bij meerdere verdenkingen worden alle bewoners van de groep/ afdeling/ locatie gemonitord. Dat geldt t/m de laatste negatieve
uitslag.

•Bij meer dan één daadwerkelijke besmetting opschalen naar volgend stappenplan 



Keuzes en wijzigingen zijn mogelijk op basis van het eigen beleid van de instelling of op basis van wijzigingen in de richtlijnen (nov.2020) 

      Besmetting medewerker(s) 

 

risico's in 
beeld

•Medewerkers weten welke afspraken gelden rond ziekmelden en houden zich daaraan

•Medewerkers melden knelpunten rondom inzet personeel bij hun leidinggevende en/of crisisteam, dit wordt serieus genomen

•Medewerkers herkennen signalen van psychosociale belasting

isolatie

•Medewerkers blijven thuis als zij: 
- ziek of besmet  zijn 
- een vermoeden hebben besmet te zijn of in contact geweest zijn met een besmet iemand
- in afwachting zijn van de uitslag van een coronatest 

PBM

•Medewerkers weten waar instructie en ondersteunend materiaal te vinden is over omgaan met PBM

controles

•Er vindt in de organisatie continue monitoring plaats op inzetbaarheid en verzuim volgens afspraak in het coronaplan

•Er vindt in de organisatie continue monitoring plaats op fysieke en psychosociale belasting van medewerkers

opschalen

•Als er meer dan twee zieken zijn op de afdeling/ groep/ volgens afspraak in de organisatie opschalen of volgens coronaplan

•Inzet anderen dan zorgverleners voor extra ondersteuning 

•Hulp vragen in de regio



Keuzes en wijzigingen zijn mogelijk op basis van het eigen beleid van de instelling of op basis van wijzigingen in de richtlijnen (nov.2020) 

    Besmetting meerdere bewoners 

 

Risico's in 
beeld

•Bewoners hebben klachten, zijn getest en de uitslag van de corona test is positief

•Bewoners verblijven op eigen kamer of op eigen groep/ afdeling volgens afspraken in coronaplan

•Bewoners zijn instrueerbaar, anders overleggen met kwaliteitsverpleegkundige / teamleider,of anders volgens afspraak in coronaplan

•Check ook bij medewerkers op klachten

Isolatie 

•Bewoners krijgen kamerverpleging, of blijven op afgesproken deel van de locatie (volgens afpraken coronaplan)

•Bewoners worden door personeel in PBM verzorgd

•Ook maaltijden worden zoveel mogelijk op de kamer genuttigd 

•Bezoek is op afspraak in overleg volgens de geldende afspraken op dat moment

•Extra aandacht voor welzijn; ondersteuning van acitviteitenbegeleiding of behandelaren (bv. beeldbellen, individuele aandacht)

PBM

•PBM worden verstrekt volgens afspraak in het coronaplan 

•Gebruik schort, masker, bril en muts volgens de richtlijnen 

•Volg training of scholing indien nodig

•Noodset met materialen is beschikbaar in geval van nieuwe verdenking/ besmetting buiten kantoortijden

Controles

•Alle bewoners van de groep/ afdeling twee maal daags alle controles doen (temperatuur en saturatie)

•Tijdens zorgmomenten extra kamerhygiene bewaken en waar nodig actie ondernemen

•Hertest aanvragen bij arts, teamleider (volgens afspraak coronaplan) als bewoner minimaal 48 uur klachtenvrij is

•PBM mag pas opgeheven worden volgens afspraak na akkoord/opdracht van arts, teamleider, kwaliteitsverpleegkundige of dienstdoend
verantwoordelijke

Opschalen

•Controles versoepelen pas na de afgesproken termijn na de laatste negatieve uitslag

•Er is een CoronaZorgroute ingericht volgens afspraak in het coronaplan

•Mogelijk verhuizen bewoners naar aparte corona unit.



Keuzes en wijzigingen zijn mogelijk op basis van het eigen beleid van de instelling of op basis van wijzigingen in de richtlijnen (nov.2020) 

    Afschaling coronamaatregelen

 

risico's in 
beeld

•Testuitslagen zijn negatief en blijven dit tot minimaal 10 dagen na het stellen van de laatste coronadiagnose op de groep/ afdeling

•Bewoners en personeel hebben tenminste 48 uur geen klachten meer

isolatie

•Clienten blijven op de afdeling tot 10 dagen na stellen van laatste diagnose corona

PBM

•PBM's worden ingezet volgens geldend coronaplan 

•Richtlijnen over gebruik zijn bekend; hulpmiddelen zijn aanwezig

•Basis hygienische maatregelen van kracht

controles

•Gedurende 14 dagen worden alle cliënten op de afdelingen twee maal daags getemperatuurd en is er verscherpte controle op 
coronagerelateerde klachten

opschalen

• Bij weer ontstaan van meer dan één verdenking of besmetting opschalen naar volgend stappenplan 


