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WERKINSTRUCTIE INZETTEN MAATREGELEN  
BIJ CORONA VIRUS  - ZORG THUIS 
Zorg Thuis  
 

Melding en Informatievoorziening 

Wat is het? 

• Corona is een besmettelijke infectieziekte, verspreiding van 
het virus vindt vooral plaats via druppels (aanhoesten en 
niezen) 

• Incubatietijd: Tussen 2 en 14 dagen (meestal 7 dagen) 
• Symptomen: koorts, hoesten en/of kortademigheid 

 

Casusdefinitie 

Casusdefinitie verdacht geval 
  
Een persoon met: 

• Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van 
de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, 
kortademigheid  

EN 

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit 
een land/regio met wijdverspreide transmissie** 
of: 

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een 
patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2. 

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts 
ontwikkelen. Ook een immuungecompromitteerde patiënt met 
luchtwegklachten, die aan de epidemiologische criteria voldoet, kan 
laagdrempelig getest worden op SARS-CoV-2. 
  
** Landen/regio’s met wijdverspreide transmissie zijn: China (inclusief 
Hong Kong), Zuid-Korea, Iran en Italië. 
  
Inmiddels is er in zeer veel landen sprake van lokale transmissie, zie 
de meest recente WHO situation reports. Hier is echter nog geen 
sprake van wijdverspreide transmissie. Voor de gebieden met lokale 
transmissie geldt dat patiënten die in het ziekenhuis worden 
opgenomen met respiratoire verschijnselen én in de 14 dagen 
voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in een gebied met 
lokale transmissie zijn geweest, getest kunnen worden om COVID-19 
uit te sluiten. 

Voor actuele informatie kan je de website van het RIVM raadplegen. 
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https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

Diagnostiek 

 

• SO of huisarts waarschuwt GGD arts (GGD arts neemt kweek 
af) 

     Tel. 088-4433355 
Avond/nacht/weekend 026-443445 

Meldingsplicht  
door arts 

Er bestaat een meldingsplicht voor Corona 

Inlichten 
verschillende 
disciplines   

door wijkverpleegkundige  

De volgende disciplines worden ingelicht: 

• Zorg Thuis: een lid van de Infectie Preventie Commissie: 
0653465927 (Daniëlle Oostendorp) of 0612236582 (Sabine 
Dikker) of 0613777585 (Leonie te Winkel). 

• Huisarts 
• Teamleden  
• Evt. (Para)medici 

 

Advies deskundige 
infectiepreventie 

(Slingelandziekenhuis 
en Twello/Voorst) 

Bij afwijkingen van dit protocol of onduidelijkheden de deskundige 
infectiepreventie advies vragen. Hiermee wordt de deskundige 
infectiepreventie (DIP) om advies gevraagd. Zij is te benaderen via 
een aandachtsvelder hygiëne, een lid van de 
infectiepreventiecommissie of door een SO of VS. 

Inlichten andere 
instellingen  

Als de bewoner/klant voor behandeling naar andere instellingen gaat 
of als deze betrokken zijn bij de zorg dienen deze vooraf te worden 
ingelicht, bijv. ambulancemedewerkers, ziekenhuis, fysiotherapie 
praktijk en overige hulpverleners. 
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Verpleging/verzorging Zorg Thuis 
Algemeen • Volg de adviezen van de GGD inzake isolatie en 

quarantaine verpleging 

Kamer • De klant met Corona wordt verpleegd/verzorgd op een 
één kamer, met indien mogelijk eigen toilet en douche.  

Gebruik Coronabox en 
voorraad materialen bij 
de klant 

Op 6 locaties in het werkgebied staan coronaboxen, gevuld met 
de benodigde beschermende materialen wanneer een klant 
besmet blijkt te zijn. De uitbraakboxen voor Zorg Thuis zijn op te 
halen bij: 

• DOETINCHEM: Den Ooiman afdeling revalidatie,  
• RUURLO: De Bundeling,  
• VORDEN: De Lindenhof  
• TWELLO: De Martinushof afdeling Noorddijk 
• NEEDE: De Bloesem 
• WINTERSWIJK: HAP Winterswijk (SKB) 

 
Voor inzet van de coronabox geldt de volgende werkwijze: 

• neem voor 24 uur; max 48 uur de beschermende 
materialen uit de box en laat de box staan op de 
betreffende locatie 

• Gebruik de materialen tijdens de zorg. 
• Leg nooit meer dan een dagvoorraad (24 uur) 

verplegings- en verzorgingsartikelen bij de klant thuis 
• Heb je meer materialen nodig, bel dan met: 

Tijdens kantooruren: Servicedesk facilitair bedrijf: 0314-
356777 of appen via 06--12535218 of mailen naar 
servicedesk.facilitairbedrijf@sensire.nl 
Buiten kantooruren bellen met NAAST: 0314-357702 

 
Zorg dat de box weer wordt aangevuld met de juiste materialen! 

Handhygiëne 

Vier momenten van handhygiëne: 
• voor en na lichamelijk contact met de klant 
• voor schone handelingen 
• na mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen en na het 

uittrekken van handschoenen 
• na lichamelijk contact met de klant 
• Handen wassen met water en zeep, drogen met papieren 

handdoekjes, nadat handen bevuild zijn door b.v. 
lichaamsvloeistoffen, in andere gevallen ,moeten handen 
gedesinfecteerd worden (30 seconden) met 
handdesinfectans. Dit heeft de voorkeur omdat ook evt. 
andere  bacteriën worden gedood. 

Beschermingsmiddelen 

• Draag handschoenen en een isolatieschort met lange 
mouwen  

• Draag een mondneusmasker FFP1  
• Draag een spatbril 
• Draag de beschermende middelen klant-gebonden. 
• Draag bij hoog-risico handelingen altijd een 

FFP2 masker.  
Voorbeelden van hoog risico handelingen zijn: 
uitzuigen/bronchiaal toilet, handelingen rondom een 
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maagsonde, afnemen van een diepe keelkweek of een 
nasopharynx uitstrijk, verzorging tracheostoma 

afnemen van geforceerd sputum,  hulp bij (elektrisch) 
tandenpoetsen.   

Betreden kamer/woning 

Bij het betreden van de kamer/woning, wordt de volgende 
procedure gevolgd:   
  

• Handen desinfecteren 
• Schort aantrekken (aan de achterzijde vaststrikken). 
• FFP1 masker op doen (druk het masker aan op de neus 

en controleer of rondom geen lekkage is. Filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=-
dwfz77FmXU&feature=youtu.be 

• Zet de spatbril op  
• Trek de handschoenen aan en over de manchetten van 

het schort. 
 

Kleed je indien mogelijk om in de hal van de woning. 

Verlaten kamer/woning 

Bij het verlaten van de kamer/woning, wordt de volgende 
procedure gevolgd: 

• Handschoenen uittrekken -> weggooien in afvalemmer 
• Handen desinfecteren 
• Bril af doen  
• Schort uittrekken (door de strikken aan de achterzijde los 

te maken en vervolgens schort bij de schouders af/op te 
rollen de schort weggooien). Gooi weg in de afvalemmer. 

• FFP1 masker afdoen (door aan de achterzijde  de 
elastieken beet te pakken en over het hoofd naar voren te 
trekken. Raak de voorkant van het masker niet aan) 

• Nogmaals handen desinfecteren 
• Trek nieuwe schone handschoenen aan 
• Desinfecteer de bril met incidin oxywipe of 70% alcohol. 
• Desinfecteer met hetzelfde doekje de oppervlakte waar 

de bril op lag 
• Trek de handschoenen uit en desinfecteer de handen 

https://www.dokterhoe.nl/risicos/infectiepreventie/wat-
kunt-u-zelf-doen-basiskennis-biologischa-
agentia/handschoenen-correct-dragen-en-uittrekken/ 

Wasgoed • Kleren / eigen wasgoed apart wassen op 60 graden, 
indien niet mogelijk wassen op 40 graden vervolgens kort 
in de droogtrommel of strijken.  

Hulpmiddelen 
• Desinfecteer gebruikte hulpmiddelen zoals een tillift met 

incidin oxywipe of 70% alcohol. 


