
 

 

 

 

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 zoveel mogelijk op één afdeling. Volg hierin het corona beleid van de 

instelling. 

• Er vindt zo mogelijk 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. 

• Vermijd groepsbijeenkomsten van het personeel. 

 

Maatregel bij een medewerker met klachten  

Medewerkers:  

• met klachten passend bij COVID-19; 

• zonder klachten met een huisgenoot/nauw contact met (klachten passend bij) COVID-19; 

• met een besmettingsrisico in verband met terugkeer uit oranje/rode COVID-19 risicogebieden;  

 

volgen het beleid van het LCI/RIVM rondom testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het 

ziekenhuis  

 

Sociale activiteiten 

Veel sociale activiteiten zullen afgelast zijn. Per huis kan bekeken worden wat coronaproof, volgens de 

regels kan plaatsvinden. 

https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid


 

 

 

 

 

Reinigen en desinfecteren 

Wanneer er geen (mogelijk) met corona besmette mensen in huis zijn dan is het goed om naast de 

corona maatregelen de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM te volgen.  

Meer informatie over schoonmaken vind je hier.  

 

Bezoek 

Wanneer er geen (mogelijke) besmette bewoners zijn dan is bezoek mogelijk. Volg hierbij het beleid 

en de instructie van de instelling. 

 

Ondersteunende diensten 

De ondersteunende diensten dienen dezelfde maatregelen te nemen als het verplegend personeel. 

 

Overplaatsing/activiteiten andere afdeling  

Bij voorkeur geen overplaatsingen binnen de instelling.  

 

Ventilatie 

Het is altijd belangrijk dat er voldoende wordt geventileerd. Zorg dat er voldoende verse lucht 

binnenkomt. Meer informatie over ventilatie vind je op de website van het RIVM.  

 

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. 

  

Afval 

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

 

Belangrijke links 

Voor zorginstellingen: de hygiënetoolkit op onze website 

Richtlijn voor COVID-19 (LCI) 

Website van Verenso  

Website RIVM over reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/verpleeghuizen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/covid-19-coronavirus
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg

