
Leidraad voor gebruik persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM)

versie 14 januari 2021

Cliënt met (sterk vermoeden van) Covid-19 
beoordeeld door een arts

Kamerisolatie cliënt 

+ testen

Medewerkers dragen PBM bij betreden 

cliëntenkamer.

Geen verdenking bij cliënt op 
Covid-19

beoordeeld door een arts

Preventief chirurgisch 
mondneusmasker indien 

afgesproken

A
Benodigde PBM**B
 ̵ handschoenen (bij iedere cliënt  

wisselen)
 ̵ een schort met lange mouwen
 ̵ chirurgisch mondneusmasker bij 

meerdere cliënten tot 3 uur  

onafgebroken dragen. Niet tussentijds 

uitdoen, anders nieuw PBM.

 ̵ beschermbril of faceshield

Heeft cliënt 24 uur geen klachten?C
Stop PBM in overleg met arts.

* persoonlijke verzorging = wassen, douchen, tanden poetsen, toiletgang, verschonen.       ** voor de cohort-unit gelden andere voorwaarden.

ALGEMEEN

 ̵ Draag geen hand-/armsieraden of kunstnagels.

 ̵ Pas na uittrekken handschoenen en 

mondneusmasker handhygiëne toe. 

 ̵ Kleed je op het werk om en was je werkkleren 

dagelijks uit.

Medewerker hoest/niest (maar 
zonder koorts)

Overige clienten op dezelfde 

woongroep: quarantaine

Medewerkers dragen PBM:
-    handschoenen 
     (bij iedere cliënt

wisselen)
-   chirurgisch 
     mondneusmasker 
     (bij meerdere cliënten tot

3 uur onafgebroken 

dragen. Niet tussentijds 

uitdoen.)

Laten testen via de teststraat van 

Amarant of via de GGD. 

Is uitslag negatief? Contact 

met cliënten en collega’s is 

verantwoord. 

Is uitslag positief? Dan pas weer 

contact na minimaal 7 dagen 

na start symptomen + 48 uur 

koortsvrij + 24 uur klachtenvrij.

Sneltest negatief en in 
afwachting van PCR-test? Dan 
werken met PBM.

Isolatie:

Client waarbij een (sterk vermoeden tot) besmetting is vastgesteld, wordt 

op zijn kamer/in zijn appartement verzorgd. De cliënt blijft op zijn kamer/

appartement en heeft geen contacten met medecliënten en zo min 

mogelijk contacten met medewerkers. 

Quarantaine:

Clienten met verhoogd risico door onbeschermd contact met patient 

waarbij een (sterk vermoeden tot) besmetting vastgesteld is, verblijven 

binnen de woonvoorziening. Doel: risico om anderen te besmetten te 

voorkomen.

Instructievideo’s (klik hieronder)

1. Juist gebruik van mondkapjes

2. Zo werken wij schoon: aan- en uittrekken van PBM

 ̵ Medewerker laat zich testen vanwege contact met een positief geteste collega (o.b.v. contactonderzoek manager):  
na negatieve test nog 10 dagen werken met PBM.

 ̵ Medewerker heeft buiten werk om contact gehad met een positief geteste persoon of huisgenoot (of persoon in af-
wachting van de uitslag van test): wanneer jij zelf geen klachten hebt, onmisbaar bent voor de (directe) clientenzorg en 

continuïteit van die zorg, en hierover afstemming heeft plaatsgevonden met je manager, mag je komen werken met PBM. 

Bij ontstaan van klachten, direct laten testen.

Extra PBM bestellen? 
Dat kan via dit bestelformulier.

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/hoe-draag-je-mondkapje-corona?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=zorgvoorbeternieuwsflits3november2020&utm_content
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200312_nhg_praktijkkaart_aan-_en_uittrekken_van_persoonlijke_beschermingsmiddelen.pdf
https://servicedesk.amarantgroep.nl/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=a9bfaf94d0b6448c9274c828895ead03&from=d8ee3552-dd7a-4137-a987-4182d111b8e1

