Transport naar medische beeldvorming van COVID-19 patiënt
Het transport van patiënten met (vermoeden van) COVID-19 binnen het ZH wordt uitsluitend uitgevoerd wanneer dit
medisch noodzakelijk is. Je begeeft je telkens zo snel als mogelijk terug naar de afdeling.

OP DE AFDELING
Spreek af met medische beeldvorming wanneer je met een (vermoeden van) COVID-19 patiënt kan komen
VPK kleedt zich aan volgens de aan- en uitkleedprocedure (zie aan- en uitkleedprocedure intranet)
VPK vraagt aan patiënt om een chirurgisch mondmasker op te zetten
Vervoer van patiënt naar medische beeldvorming (indien nodig met zuurstof)
o Bed: Leg een proper laken (=beddenschort) over de bedsponden van het bed
o Rolstoel
Vertrek volledig aangekleed naar de medische beeldvorming

VOOR ONDERZOEK
VPK (afdeling) plooit beddenschort (apart van de lakens) naar achteraan het bed
VPK (afdeling) helpt (waar nodig samen met omgekleede VPK ‘medische beeldvorming’) patiënt mee op de
onderzoekstafel.
Indien VPK ‘medische beeldvorming’ patiëntencontact heeft past deze de aan- & uitkleedprocedure toe
VPK (afdeling) doet handschoenen uit en verwijdert deze in de gele container (vat) RMA
VPK (afdeling) ontsmet de handen en gaat naar buiten (=gang)

NA ONDERZOEK
VPK (afdeling) trekt nieuwe handschoenen aan
VPK (afdeling) helpt (waar nodig samen met de omgekleede VPK ‘medische beeldvorming’) de patiënt terug
van onderzoekstafel naar bed (mét beddenschort)/rolstoel
Indien VPK ‘medische beeldvorming’ patiëntencontact heeft past deze ook de aan- & uitkleedprocedure toe

TERUG OP DE AFDELING
VPK installeert de patiënt op de afdeling (beddenschort gaat in de gele linnenzak)
VPK kleedt zich uit volgens de aan- en uitkleedprocedure (zie aan- en uitkleedprocedure intranet)
Indien je een zuurstoffles gebruikte maak je deze proper met clinell-wipes/clinell-spray

AANDACHTSPUNTEN
 Bij transport na een volledige ochtendverzorging => trek nieuw beschermingsmateriaal aan!
 Indien er meerdere COVID-19 (+ of in transit) patiënten naar medische beeldvorming moeten
o START met de patiënten in transit (= vermoeden COVID-19)
o Tussen transport van patiënten in transit kleed je je altijd uit, als de patiënt terug is op de
afdeling
o Tussen transport van positieve COVID-19 patiënten, hoef je je NIET om te kleden.
Verwijder wel je handschoenen en ontsmet je handen!
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