
PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL (PBM) 
I.K.V. COVID 19: NIET-COHORT AFDELING

BETREDEN AFDELING

1. Medewerker: 
• handhygiëne 
• mondneusmasker: AZSTM masker of verzorgingsmasker

2. Bezoeker: geen PBM

BETREDEN (BRON)ISOLATIEKAMER

1. Medewerker: 
STANDAARD  
(+ volg instructies op isolatiekaart aan de deur i.v.m. type isolatie) 
• handhygiëne 
• mondneusmasker i.f.v. type isolatie  
    - luchtisolatie = FPP2/N95 
    - druppelisolatie (o.a. COVID) = verzorgingsmasker

BIJ DIRECT CONTACT <1.5M
• gele isolatiejas of alternatief bij stockbreuk 
• handschoenen
• spatbril bij kans op spatten in het gelaat

AËROSOLGENERERENDE HANDELING: INTUBATIE & ALS 
• mondneusmasker type FFP2/N95
• bijkomend faceshield* voor de uitvoerende en assisterende zorgverstrekker

- verzorgingsmasker wordt vervangen na verlaten kamer 
- FPP2/ N95 blijft op de kamer na verlaten (in gepersonaliseerd nierbekken of enveloppe), 1 masker per shift 
- isolatieschort blijft in de kamer: 1 schort per shift

2. Patiënt met vermoeden van of bevestigde COVID 
• mondneusmasker type verzorgingsmasker: tijdens aanwezigheid zorgverlener (zo mogelijk) en bij verlaten 
   kamer voor transfer of onderzoek

3. Bezoeker 
• mondneusmasker  
• handhygiëne 
• na bezoek: eigen kledij thuis wassen op 60°

ALGEMENE OPMERKINGEN

Strikte toepassing van handhygiëne is essentieel om jezelf, patiënt en omgeving te beschermen! 
- bij elke steriele of zuivere handeling: handschoenen verwijderen en handen ontsmetten
- handschoenen ontsmetten is verboden!

Het gebruik van PBM is aangepast o.w.v. schaarste: 
- mondneusmaskers kunnen tot 8 uren worden gebruikt en worden tussentijds bewaard in een gepersonaliseerd 

nierbekken of papieren enveloppe
- muts is optioneel: eigen keuze gebruiker

Mondneusmasker bij reanimatie:  
- BLS: geen FFP2/N95 masker nodig, je draagt je verzorgingsmasker 
- ALS: FFP2/N95 maskers te dragen door het reanimatieteam, voorzien in de reanimatiekar 
 
Wat zijn aërosolgenererende handelingen?
Intubatie - CPR (balloneren) - open tracheale aspiratie - NIV - endoscopie via neus of mond die een hevige 
hoestreflex kan opwekken - optiflow
 
*faceshields worden voorzien voor zorgverstrekkers op cohortafdelingen, IZ, spoedgevallen, OK en recovery, 
endoscopie, pediatrie en verloskwartier


