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Inleiding: 

Waarom een draaiboek?  

Een draaiboek is er om in het geval van een Corona besmetting direct en uniform te kunnen 
handelen. Het is belangrijk dat iedereen weet wat hij/zij moet doen. 

 Hoe werkt dit draaiboek? 

In dit draaiboek worden logischerwijs alle stappen beschreven die moeten worden nagegaan en 
uitgevoerd. Elke situatie per deelnemer/bewoner is natuurlijk uniek, dit draaiboek fungeert als 
handleiding.  

Het is belangrijk om naast dit draaiboek goed onderling te communiceren zowel mondeling als via 
Qurentis ontwikkelingen en gedane handelingen te rapporteren. 

  



 

Fase 1  
Geen gezondheidsklachten 

• Algemene maatregelen: handen 
wassen / niezen in de elleboog / 
geen handenschudden / 1,5 meter 
afstand houden. 
 

• PBM (mondkapjes e.d.) zijn niet 
verplicht. Gebruik deze naar eigen 
inzicht en welbevinden bij 
bijvoorbeeld de ADL zoals tanden 
poetsen. 
 

• Wees alert op klachten bij 
bewoners zoals verkoudheid, 
niezen, keelpijn, geur- en/of 
smaakverlies of koorts 

Fase 2 
Gezondheidklachten bij bewoner(s) 

• Als er klachten zijn van 
verkoudheid, niezen, keelpijn, 
geur- en/of smaakverlies of koorts  
de volgende werkwijze: 

•  Bewoner is niet meer op de groep 
•  Bewoner blijft op het eigen 

appartement 
• Afbellen dagbesteding/vervoer 
• Beperk het aantal medewerkers 

die de bewoner verzorgt 
• Verhoog de hygiene maatregelen 
• De klachten 24-48 monitoren en 

registreren in Qurentis 
• Gebruik een mondkapje als je het 

appartement  binnengaat 
• Overleg met PB-er, deze overlegt 

met ouder(s) over de aard en de 
ernst van de klachten 

• Zo nodig zal een coronatest 
worden gepland 

• Na het stoppen van de klachten 
kan de bewoner weer op de groep. 

• In overleg met de PB-er, ouder(s) 
en de dagbestedingslocatie kan de 
bewoner weer aan het werk 

Fase 3  
Covid-19 bij een bewoner 

• Covid-19 is vastgesteld door 
middel van een coronatest. 

•  Het draaiboek treedt in werking. 



Wat te doen bij vastgestelde Covid-19 bij een bewoner: 
Communicatie • Naar alle medewerkers wordt door de teamleiders gecommuniceerd dat 

een bewoner het corona virus heeft en wordt waar nodig uitleg gegeven 
over werkwijzen en beleid.  

• Contact opnemen met de GGD. De arts GGD informeert over de te nemen 
maatregelen. 

• Naar alle ouders van bewoners zal door de PB-ers worden 
gecommuniceerd dat een bewoner het corona virus heeft en welke 
maatregelen It Aventoer heeft getroffen. Er wordt afgestemd of ouder(s) 
hun zoon/dochter naar huis halen of dat ze op It Aventoer blijven.  

• Externe dagbestedingslocaties en vervoersorganisatie van de bewoner 
met corona worden ingelicht/geannuleerd. Ook hier zal contactonderzoek 
worden gedaan. Zie bellijst bijlage 2. 

• Medewerkers kunnen naar extern open en eerlijk aangeven dat op It 
Aventoer een corona besmetting is en dat de bewoner met de juiste 
maatregelen in quarantaine verblijft. 

• Bij een grotere uitbraak van meerdere corona-gevallen onder bewoners 
kan de woordvoerder van It Aventoer worden ingeschakeld om waar 
nodig informatie/uitleg te geven aan media. 

Contact onderzoek • Er wordt gekeken welke medewerkers onlangs nog in contact zijn geweest 
met de bewoner en wellicht zelf ook getest moet worden. Door een goede 
monitoring in fase 2 zal dit  minimaal zijn. 

• De teamleiders wonen doen contactonderzoek onder andere bewoners 
met wie de besmette bewoner recent in contact is geweest. Eventueel 
preventieve quarantaine voor mede bewoners. Dit is maatwerk. 

• Er wordt door de teamleiders dagbesteding contactonderzoek gedaan op 
de dagbestedingslocaties van It Aventoer waar de bewoner werkzaam is. 
Dit is maatwerk. 

Quarantaine • De PB-er heeft met ouders besproken waar de bewoner verblijft tijdens de 
quarantaine; bij ouder(s) of op It Aventoer. Zie overzicht bijlage 1. 

• Het ZIPnet covid-19 formulier wordt zichtbaar op de deur van het 
appartement opgehangen. 

• De Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) worden bij het 
appartement ter beschikking gelegd. 

• Het aantal medewerkers die de bewoner begeleidt/verzorgt is beperkt. 
• Gebruik de PBM volgens het ZIPnet formulier 
• De hygiëne en desinfectie werkwijzen worden gehanteerd zie punt 5. 
• Als de klachten erger worden neem dan contact op  met een arts, ga niet 

zelf naar een huisartsenpost of ziekenhuis.  
Hygiëne en 
gebruik PBM 

• Draag geen sierraden, horloges, ringen, kunstnagels, lange haren 
vastgebonden, draag korte mouwen.  

• Draag bij het betreden van het appartement en bij de verzorging van de 
bewoner PBM zoals voorgeschreven op het ZIPNET formulier.  

• Bewaar deze PBM niet in het appartement van de bewoner maar in een 
box buiten de voordeur. 

o Isolatieschort 
o Nitril handschoenen 
o FFP1 mondmasker 
o Spatbril (na gebruik ontsmetten, niet weggooien) 

Gooi de PBM na gebruik weg in een afgesloten zak in de container. 



Reiniging en 
desinfectie 
appartement 

• Door de bewoner gebruikte afwas moet in het eigen appartement worden 
afgewassen met standaard afwasmiddel en heet water 

• Reinig en desinfecteer dagelijks oppervlakten die door de bewoner 
regelmatig worden aangeraakt, zoals slaapkamermeubilair, deurklinken en 
lichtknopjes, al het sanitair, zoals badkamer en toilet.   

• Het appartement moet goed geventileerd worden, bijvoorbeeld door een 
raam open te zetten. 

• Gebruik schoonmaakmateriaal van het appartement niet voor andere 
appartementen of gebruik wegwerpartikelen. 

• Draag handschoenen bij het behandelen van wasgoed en pas daarna 
handhygiëne toe. (zie protocol Handhygiëne) 

• Wasgoed zoveel mogelijk wassen op 60 graden. 
Duur van de 
isolatie 

• Bij isolatie i.v.m. een verdenking op COVID-19 infectie duurt de isolatie 
totdat bekend is dat de uitslag negatief is.  

• Bij een bewezen COVID-19-infectie is isolatie aangewezen totdat de 
patiënt volledig klachtenvrij is. 

 

Blijft communiceren! 

Belangrijke contactgegevens:  

- De corona-advieslijn GGD Fryslân: 088-22 99 333 
- Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland: 

www.acutezorgnetwerk.nl / 050-361 54 80  

 

http://www.acutezorgnetwerk.nl/




Handhygiëne reinigen 

 

 

Handdesinfectie 

Hoe desinfecteer je je handen?  

 Breng handendesinfectans /handalcohol aan op droge handen; 

 Neem zoveel handendesinfectans dat het kuiltje van één hand is gevuld; 

 Raak het tuitje van de dispenser niet aan; 

 Wrijf het desinfectans goed over het gehele handoppervlak tot de handen droog zijn; 

 Zorg dat de vingertoppen, de duimen en het gebied tussen de vingers goed met het 
desinfectans in aanraking komen; 

 Wrijf de handen net zo lang tot ze droog zijn, minimaal 30 seconden. 
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