Praktische richtlijnen rond persoonlijke
beschermingsmaterialen bij covid-19

Afgestemd volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad (16/03/2020)

Gecommuniceerd door de Federale Overheid van Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (21/03/2020)

Intern goedgekeurd door de werkgroep PPE
voorzitter dr. Vanheule Geert
De PPE werkgroep monitort de voorraad aan beschermingsmiddelen en stuurt de procedure bij.
Bij elke wijzing van de procedure wordt de medewerker hiervan op de hoogte gebracht.
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AFSPRAKEN ROND GEBRUIK VAN MONDMASKERS
Op elke COVID-afdeling of TRANSIT-kamer wordt gebruik gemaakt van FFP2-maskers. Volgens het advies van de WGO mogen,
bij tekort aan FFP2-maskers, ook chirurgische maskers gebruikt worden.

STANDAARD: 1 eendenbekmasker/FFP2 masker per 8u
AFWIJKING (= gooi het mondmasker weg en neem een nieuw FFP2-masker) – indicaties :













Zichtbare bevuiling
Optiflow
NIV (niet invasieve ventilatie)
Plaatsing maagsonde (zonder tube)
Aspiratie (bij open systeem)
Open aërosoltherapie
Intubatie / extubatie
Tracheotomie
Reanimatie
Balloneren
Buikligging bij KV (kunstmatige ventilatie)
Bronchoscopie / gastroscopie / ERCP

Aandachtspunten bij het bewaren van een FFP2-masker/eendenbekmasker
BIJ VOORKEUR MOGELIJKHEID 1: bewaar het mondmasker in een nierbekken
Manipuleer het mondmasker zo weinig mogelijk, laat het zo lang als mogelijk opstaan
Verwijder het masker zonder de voorkant aan te raken en ontsmet je handen
Bewaar het masker in een nierbekken in een propere ruimte (= NIET in de patiëntenkamer)
o TIP: schrijf je naam op het nierbekken. Zo weet je altijd, wat jouw nierbekken is.
Probeer de buitenkant van het masker zo weinig mogelijk aan te raken bij het opnieuw opzetten
van het masker
Ontsmet na het manipuleren of opzetten van het masker steeds je handen
MOGELIJKHEID 2: draag het mondmasker rond de hals
Manipuleer het mondmasker zo weinig mogelijk, laat het zo lang als mogelijk opstaan
Verwijder het masker zonder de voorkant aan te raken en ontsmet je handen
Bewaar het masker rond de hals
Probeer de buitenkant van het masker zo weinig mogelijk aan te raken bij het opnieuw opzetten
van het masker
Ontsmet na het manipuleren en opzetten van het masker steeds je handen

Aandachtspunten bij weggooien van een FFP2-masker/eendenbekmasker
Gooi het eendenbekmasker na wissel of na gebruik in de gelabelde gele
container/ton voor risicohoudend medisch afval (RMA) met aanduiding
“eendenbekmaskers”.
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Praktische richtlijnen: COVID-afdeling in transit
AANKLEDEN VOOR HET BETREDEN VAN DE AFDELING
1. Indien je reeds een (chirurgisch/handgemaakt) mondmasker hebt, mag je dit ophouden. Indien je geen
mondmasker hebt, is dit niet noodzakelijk
2. Ontsmet je handen
3. Als je toch een kamer binnengaat, leg je je mondmasker in een proper nierbekken of hang het mondmasker
aan je hals en volg de verdere stappen (aankleden voor het betreden van de kamer/box)

AANKLEDEN VOOR HET BETREDEN VAN DE KAMER/BOX
1.

Ontsmet je handen (30 seconden)

2. Trek een eendenbekmasker/FFP2 aan, goed aansluitend over neus én mond
Voer een lekkagetest (sealtest) uit bij maskers zonder ademhalingsventiel:
bedek masker met beide handen, adem krachtig uit
bij een lek, opnieuw masker goed aandrukken en opnieuw lek test uitvoeren
3. Bij hergebruik masker: ontsmet je handen na het opzetten van je mondmasker

4.

Plaats het scherm voor het gezicht

5.
6.

Trek de schort/beschermpak aan
Maak de schort/beschermpak vast ter hoogte van nek en midden

7.

Trek de handschoenen over de manchetten van de lange mouwen

Je bent klaar om de patiëntenkamer – of box binnen te gaan
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Praktische richtlijnen: positieve COVID-afdeling
AANKLEDEN VOOR HET BETREDEN VAN DE AFDELING

1.

Ontsmet je handen (30 seconden)

2.

Doe een eendenbekmasker/FFP2 aan, goed aansluitend over neus én mond

Voer een lekkagetest (sealtest) uit bij maskers zonder ademhalingsventiel:
bedek masker met beide handen, adem krachtig uit
bij een lek, opnieuw masker goed aandrukken en opnieuw lek test uitvoeren
3.
Bij hergebruik masker: ontsmet je handen na het opzetten van je
mondmasker

4.

Plaats het scherm voor het gezicht

5.
6.

Trek de schort/beschermpak aan
Maak de schort/beschermpak vast ter hoogte van nek en midden

7.

Trek de handschoenen over de manchetten van de lange mouwen

Je bent klaar om de afdeling binnen te gaan
Pagina 4 van 10
Auteur : dienst kwaliteit – versie 8 – 23/03/2020
De actuele versie van COVID19-procedures vind je steeds terug via INTRANET: zie SAM > tegel Corona of ZIDOC >Corona

Praktische richtlijnen: TRANSITAFDELING
UITKLEDEN BIJ VERLATEN VAN DE KAMER/BOX

1. Trek je handschoenen uit
2. En gooi de handschoenen in de gele container/ton

3.

Ontsmet je handen (30 seconden)

4. Maak de touwtjes van de schort/beschermpak los (eerst nek en dan
midden)

5.

Trek de schort/ beschermpak uit, zonder de buitenkant aan te raken

6. Vouw de schort/ beschermpak dubbel ,rol hem op en gooi die weg in de
gele container/ton
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7.

Ontsmet je handen

Ga je nog verder naar een andere patiënt? Dan stopt de uitkleedprocedure hier!
Ga je niet verder naar een andere patiënt? Volg dan stap 8-13 verder!
_______________________________________________________________________

8. Neem het scherm vast bij de hoofdband (achteraan)
9. Ontsmet met Clinell Wipe (eerst binnenkant, dan
buitenkant)

10. Leg het scherm neer op een proper oppervlakte (buiten de kamer)

11. Ontsmet je handen

12.
Verwijder het mondmasker zonder de voorkant aan
te raken en leg het masker neer in een proper nierbekken
(buiten de kamer)
13.
Ontsmet je handen
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Praktische richtlijnen: Positieve COVID-afdeling
UITKLEDEN BIJ HET VERLATEN VAN DE KAMER/BOX OF VOOR HET
BETREDEN VAN DE PROPERE RUIMTE (verpleegpost, keuken)

1. Trek je handschoenen correct uit
2. En gooi de handschoenen in de gele container/ton

3.

Ontsmet je handen (30 seconden)

Ga je nog verder naar een andere patiënt? Dan stopt de uitkleedprocedure hier!
Ga je niet verder naar een andere patiënt? Volg dan stap 4-13 verder!
____________________________________________________________________

4. Maak de touwtjes van de schort/beschermpak los (eerst nek en dan
midden)

5.

Trek de schort/beschermpak uit, zonder de buitenkant aan te raken

Pagina 7 van 10
Auteur : dienst kwaliteit – versie 8 – 23/03/2020
De actuele versie van COVID19-procedures vind je steeds terug via INTRANET: zie SAM > tegel Corona of ZIDOC >Corona

6. Vouw de schort/beschermpak dubbel en rol hem op en gooi hem in de
gele container/ton

7.

Ontsmet je handen

8. Neem het scherm vast bij de hoofdband (achteraan)
9. Ontsmet met Clinell Wipe (eerst binnenkant, dan
buitenkant)
10. Leg het scherm neer op een proper oppervlakte (buiten de kamer)

11. Ontsmet je handen

12. Verwijder het mondmasker zonder de voorkant aan te
raken en leg neer in een proper nierbekken (buiten de kamer)
13. Ontsmet je handen
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Praktische richtlijnen: Positieve COVID-afdeling
UITKLEDEN BIJ HET VERLATEN VAN DE AFDELING

1. Trek je handschoenen correct uit
2. En gooi de handschoenen in de gele container/ton

3.

Ontsmet je handen (30 seconden)

4. Maak de touwtjes van de schort/beschermpak los (eerst nek en dan
midden)

5.

Trek de schort/beschermpak uit, zonder de buitenkant aan te raken

6. Vouw de schort/beschermpak dubbel en rol hem op en gooi hem in de
gele container/ton
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7.

Ontsmet uw handen

8. Neem het scherm vast bij de hoofdband (achteraan)
9. Ontsmet met Clinell Wipe (eerst binnenkant, dan
buitenkant)

10. Leg het scherm neer op een proper oppervlakte (buiten de kamer)

11. Ontsmet je handen

12. Verwijder het mondmasker zonder de voorkant aan te
raken en leg neer in een proper nierbekken (buiten de kamer)
13. Ontsmet je handen
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