
Coronavirus COVID-19
Team ziekenhuishygiëne



● Een virus is een “pakje” genetisch materiaal in een 

enveloppe.

● Deze enveloppe probeert het lichaam binnen te komen 

met als doel zoveel mogelijk virus aan te maken. 

● Het coronavirus is een nieuw virus. Dit wil zeggen dat 

niemand immuniteit heeft (=bescherming van ons eigen 

lichaam wanneer het virus probeert binnen te dringen).

● Het coronavirus is geen bacterie, dus antibiotica 
hebben geen nut of effect. 
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Wat is het coronavirus?



Het coronavirus verspreidt zich door overdracht via druppels en contact

Bij aërosolvormende procedures kan het virus zich ook via de lucht verspreiden. 3

Direct contact = via de handen
Indirect contact = via een stethoscoop, 
speelgoed, …

Vochtpartikels > 5µm die zich verspreiden 
door hoesten, spreken, niezen, aspiratie, 
doortrekken toilet, …

Gecontamineerde lucht (druppelkernen < 
5µm)

Mogelijk overdrachtswegen



● Het virus is voor het eerst opgedoken in China en heeft zich 

verder verspreid over de rest van de wereld.

● Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes tot 1,5 meter 

van mens naar mens.

▪ Afstand houden is dus een belangrijke preventiemaatregel!

▪ Bij aërosolvormende procedures kan het virus zich ook via de lucht 

verspreiden. 

● Virus op oppervlakken kan gedood worden door het oppervlak 

te ontsmetten.
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Hoesten 
of niezen

Overdracht
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WEINIG KLACHTEN

SOMS: geen klachten

VEEL KLACHTEN:
Hoest
Niezen
Keelpijn
Kortademigheid

Indien ernstig →
kan evolueren naar 
longontsteking

Symptomen



Algemene hygiëne afspraken

Medewerkers algemeen

• Carpool niet met collega’s

• Respecteer social distancing

• Verlucht de ruimtes zoveel mogelijk 

• Draag steeds een mondmasker volgens indicatie

• Draag steeds een faceshield bij elk patiëntencontact op <1,5 meter

• Niet-individueel verpakte snacks zijn NIET toegelaten op de afdeling, 
denk aan: pralines, Delacrekoeken, M&M’s,…  



Algemene hygiëne afspraken

Ontsmet high-touch oppervlakken met Clinell : 

• Werkoppervlak, PC scherm, toetsenbord en klinken

• Dect (wissel geen dects uit)

• Tafels en stoelen verpleegpost 

• Badge, persoonlijk materiaal (scharen, stylo e.d.)



Algemene hygiëne afspraken

Eetpauzes

• Eet zoveel mogelijk apart. 

• Eetpauzes enkel op de daarvoor voorziene plaatsen met 
groene stickers (>1,5m)

• Ventileer de ruimtes maximaal tijdens de eetmomenten

• Ontsmet je eetplaats (tafel en stoel) na het eetmoment 



Algemene hygiëne afspraken

Briefingsmomenten

• Draag steeds het (FFP2) mondmasker

• Ventileer de ruimte

• Houd minimaal 1.5m afstand



PBM’s



Gebruik Faceshield

Afspraken:

• Draag het faceshield bij elk patiëntencontact op minder dan 1,5

afstand.

• Schrijf je naam op je persoonlijk faceshield.

• Ontsmet het faceshield na het afzetten met Clinell.
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• Infoland => Procedure “indicaties voor isolatie”

Isolatiemaatregelen: druppelcontact 2
Bij vermoeden van of bevestigde COVID-19

• In dit document kan je alle te nemen 
maatregelen per kiem terugvinden.

• De deur- en kamerfiches waar naar 
verwezen wordt, kan je eveneens 
terugvinden op infoland.



COVID-19 kamerisolatie

• Verzorg de (vermoeden van) coronapatiënten in een 
éénpersoonskamer in isolatie. Op deze afdeling verblijven ook niet-
corona patiënten.
▪ Wanneer: in een periode met een beperkt aantal bevestigde 

coronapatiënten.
▪ De PBM’s worden patiëntgebonden gebruikt. Extra aandacht voor 

handhygiëne is noodzakelijk!

• Kamerisolatie gebeurt op volgende afdelingen: 
• Pediatrie 
• Materniteit  
• Intensieve zorgen



COVID-19 cohort isolatie

• De patiënten worden in één ruimte/afdeling verpleegd met meerdere 
patiënten die met dezelfde kiem besmet zijn. Ze worden strikt 
gescheiden van andere ziekenhuispatiënten.
▪ Wanneer: bij een piek met veel bevestigde coronapatiënten.
▪ De PBM’s worden niet gewisseld tussen verschillende patiënten met 

uitzondering van je onderste paar handschoenen. Extra aandacht voor 
handhygiëne noodzakelijk!

• Cohortisolatie gebeurt op volgende afdelingen: 
• Corona verblijfsafdeling(en)
• Spoed
• (ITE in functie van patiënten aantallen)
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• Druppelcontact 2 isolatie (= kamerisolatie)

• Deurfiche, poster volgorde PBM kamerisolatie en deurhanger worden op de deur 

aangebracht. 

COVID-19 isolatiemaatregelen



Druppelcontact 2 isolatie (kamerisolatie/cohort)
Volgorde aantrekken materiaal

Faceshield
van de kamer

Neem steeds 
een propere 

schort



Druppelcontact 2 isolatie (kamerisolatie/cohort)
Volgorde uittrekken materiaal

+ Clinell Werp wegWerp weg



Druppelcontact 2 isolatie

GEBRUIK FACESHIELD

1. Wissel bij het betreden van de kamer je persoonlijke faceshield met het
faceshield van de kamer.

2. Hang je persoonlijk faceshield aan het haakje naast de deur of volg
afspraken van de afdeling.

3. Ontsmet het faceshield van de kamer bij het verlaten van de kamer

4. Zet je persoonlijk faceshield, indien van toepassing, terug op.



Druppelcontact 2 isolatie

Neem geen materiaal mee in de kamer (tenzij nodig om zorgen toe

te dienen)

• Geen papier

• Geen tablet

• Geen computer



2. Trek de handschoen 
binnenste buiten uit

Hou de handschoen vast 
in de andere 
(gehandschoende) hand

1. Neem de buitenkant 
van de handschoen bij 
de pols (onder de rand) 
of de handpalm vast

3. Schuif de (wijs)vinger 
onder het polseinde van 
de nog aanwezige 
handschoen 
(binnenzijde)

Wikkel af vanuit 
binnenzijde

4. Deponeer
de handschoenen
in het juiste 
afvalrecipiënt

én …

ontsmet de handen

Hoe correct verwijderen?

Niet steriele handschoenen
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= ondoordringbaar voor micro-organismen

Isolatieschort



• Werp je schort weg na verlaten van de kamer/cohort,

• Aankleden alvorens men de patiëntenkamer binnengaat (aan kamerdeur 
of in het sas).

• Uitkleden bij het verlaten van de patiëntenkamer.

Bij uitkleden: vermijd contact met gecontamineerde zones van de PBM.

• Na het verwijderen van PBM, onmiddellijk handhygiëne.

Isolatieschort



Eendenbekmasker (FFP2)

Waarom dragen?

Om jezelf te beschermen bij patiënten met een druppeloverdraagbare
aandoening 

Wie?

Zie indicaties mondmaskers
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Indicaties mondmaskers algemeen



1. Leg het masker in de hand.

2. Plaats het masker op het gezicht, zodanig dat de kin in het masker komt.

3. Plaats de bovenste band bovenaan het achterhoofd.

4. Plaats de onderste band op de nek, onder de oren.
• De hoofdbanden mogen niet gekruist zitten.

5. Druk de metalen neusbeugel aan, naar de vorm van uw neus.

6. Controleer het masker
• Het middengedeelte moet mond en neus goed bedekken
• De onderzijde van het masker moet onder de kin zitten

3. Eendenbekmasker (FFP2)
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• Instructiefilm eendenbekmasker

3. Eendenbekmasker (FFP2)

https://vimeo.com/397297534/5adf1e56ec


3. Eendenbekmasker (FFP2)

• Bewaar je mondmasker, gedurende je shift, tussen 2 
nierbekkens/afgesloten doos. Buitenkant masker naar beneden.

• Raak de voorkant van je mondmasker nooit aan.

• Gooi op het einde van je shift de nierbekkens en het mondmasker weg.

• Druppelcontact 2 isolatie: neem steeds een proper FFP2 mondmasker bij 
na verlaten van de kamer.



Belang van handhygiëne

Het dragen van PBM, bv. handschoenen, sluit niet uit 
dat je handhygiëne moet toepassen!

Handen wassen en ontsmetten blijft de belangrijkste 
maatregel binnen infectiepreventie, maar is soms niet 

voldoende.
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file://localhost/Users/Pat/Desktop/Pr%C3%A9sentation3 2.pptx


5. Beroepskledij

• Draag dagelijks propere beroepskledij.

• Artsen:
▪ Draag dagelijks een propere doktersjas of scrubs

▪ Polikliniek: doktersjassen beschikbaar in postlokaal polikliniek.
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Indicaties mondmaskers algemeen

• Het dragen van een mondmasker is verplicht voor elke medewerker in het ziekenhuis. 
• Het masker mag enkel afgezet worden om te eten of drinken.

• Je kan je mondmaskers verkrijgen:
▪ In de mondmaskerautomaat in de KUA
▪ FFP2 mondmasker krijg je op de afdeling

• Werp je masker weg in de daarvoor voorziene afvalbak bij het verlaten van het ziekenhuis en 
ontsmet je handen.



Intranet pagina corona

• Voor meer info, neem een kijkje op de corona intranet pagina.



COVID-vaccin

Waarom?

Doe het voor
• Jezelf

• Anderen

• Je geliefden of patiënten

• Onze zorgverleners



COVID-vaccin

Informatie over het COVID-vaccin vind je op de intranetpagina van het 
ziekenhuis. 

Registreer je via deze link

https://infoland.hhzhlier.be/iTask/Tasks/FormWizard/FormWizard.aspx?StoreID=9a47dd4905ab47caabf8208c60a464de
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All together, we can prevent infections!
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Bedankt voor jullie aandacht !



Via deze link kom je terecht bij de vragen over dit onderwerp.

Indien je 1 of meerdere vragen fout hebt, moet je de 
vragen opnieuw doorlopen.

Succes!

https://nl.surveymonkey.com/r/N8HYJSJ

