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Doel van de training

• Inzicht krijgen in de verschillende persoonlijke beschermingsmaatregelen

• Inzicht krijgen in het correct gebruik van de materialen

• Voorkomen van verspilling van schaarse materialen

• Zelfvertrouwen bij het behandelen van een COVID-19 patiënt



Programma

• 10 minuten:
• Achtergrond
• Instructiefilm over het correct aanbrengen van het masker 
• Instructiefilm over het aan- en uitdoen van de barrière kleding
• Maatregelen voor transport van COVID-19 patiënt
• Vragen

• 10 minuten:
• Hands-on training met de simulator



Achtergrond

• COVID-19 is overdraagbaar via aerosol vormende handelingen & druppel

• Het reproductiegetal van één COVID-19 geïnfecteerde is 2.351

• Zorgpersoneel heeft verhoogd risico op infectie

• Goede bescherming voorkomt transmissie naar zorgpersoneel

• Al ons personeel is nodig om deze crisis het hoofd te bieden
1. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study 

www.thelancet.com/infection Published online March 11, 2020 https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30144-4 



Achtergrond

• Plenaire, hands-on training verbetert de kennis van de protocollen 

naast het online beschikbare materiaal

• Correct gebruik van barrière materiaal redt levens, mogelijk dat van 

jezelf!



Protocol

• Voor het behandelen van COVID-19 patiënt geldt het ‘contact druppel plus’ 
protocol



Soorten materiaal

• Twee soorten maskers:

• FFP1 masker geschikt voor alle patiënten en bijna alle zorgverleners 

• FFP2 masker voor zorgverleners die intuberen of een bronchiaal toilet 

uitvoeren
• Soort masker staat op het masker gedrukt

• Jas met lange mouwen en manchetten

• Spatbril (eigen bril is niet voldoende)

• Handschoenen 

• Desinfectans
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Opzetten masker



Opzetten masker

• Let op:

• Goed aansluiten van het metalen neusstuk

• Baard of stoppels verminderen de seal

• Lang haar zorgt voor mindere seal

• Schone handen bij het opzetten





Aan- & uitdoen barrière kleding

• Alleen voor intubatie en bronchiaal toilet FFP2 masker, voor iedere andere 
handeling volstaat FFP1

• Let op schone handen bij aan- en uittrekken kleding

• Gooi gebruikte kleding weg in de daarvoor geschikte afvalbakken

• Ook de spatbril, inclusief plastic houder weggooien



Check & Aanspreken

• Doe een buddy-check, controleer elkaar

• Spreek elkaar aan op onjuist gebruik!

• Let op je toon, we spreken elkaar aan om een ander te beschermen, niet om 

terecht te wijzen





Transport patiënt

• Schoon bed laten brengen indien op SEH

• Transport in samenspraak beveiliging

• Medewerker draagt volledige barrière kleding

• Patiënt draagt FFP1 masker

• Raak zo min mogelijk aan, neem oxywipes mee voor liftknoppen



Dress for Succes!

Jouw gezondheid is belangrijk voor ons
en voor onze patiënten!


