
4. Behandelen

Supportive care (bijv. richtlijn 
LLWI)

Palliatieve zorg

2. Testen patiënt

SO/AVG beslist wel/niet testen

Neem testmateriaal af en vraag 
diagnostiek aan 

Meld bevestigde gevallen bij de 
GGD en informeer contacten 

(brief)

1. Algemene maatregelen

VVT: Geen 
bezoek, 
behalve in een 
aantal 
verpleeghuizen 
of in de 
stervensfase

VG: beperkt 
bezoek 

Extra aandacht 
persoonlijke hygiëne 
(hand/polssieraden, 
kleding)

handhygiëne

hoest/nieshygiëne

3. Maatregelen bij (mogelijke) 
COVID-19

Isolatie (1-pers. kamer met sanitair 
of alternatief) 

Cohort 
alleen 
zieken 

Verdenking Covid-19 
(casusdefinitie: zie achterkant)

Bevestigd geval

Stroomschema behandeladvies voor SO’s en AVG’s in de 
langdurige zorg

5. Overlijden

zorg op afstand waar mogelijk

minimale verplaatsing van 
behandelaren

alleen noodzakelijke 
(para)medische zorg

geen fysieke bijeenkomsten

werken in cohorten + 
wisseldiensten

Beschermingsmiddelen 
medewerker (filmpjes):

chirurgisch of bij 
vrijkomen aerosolen FFP2

Hergebruik/verlengd 
gebruik waar mogelijk 

Zie website RIVM 
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Meld het overlijden bij de GGD

HygiëneOrganisatorisch

Medewerkers met hoest/koorts: 
volg advies RIVM

Quarantaineperiode

14dgn

Onbeschermd contact met patiënten 
 contactonderzoek 

c
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Gemengd 
cohort zieken 
+ niet-zieken

Als dat niet meer kan

Opheffen isolatie/cohortering

(laatste) patiënt 24u symptoomvrij 
+ 48u koortsvrij + 14 dgn na 1e

symptomen

https://www.verenso.nl/richtlijnen-en-praktijkvoering/richtlijnendatabase/lage_luchtweginfecties
https://www.palliaweb.nl/covid19
https://lci.rivm.nl/bijlage/afnametechniek
https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.verenso.nl/nieuws/op-advies-van-verenso-scherpt-kabinet-bezoekersregeling-verpleeghuizen-aan
https://www.verenso.nl/nieuws/afscheid-in-de-stervensfase-en-na-overlijden-1
https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handschoenen
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/postmortale_zorgverlening
https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-verpleeghuizen-woonzorgcentra-en-kleinschalige-woonvormen


4. Behandelen
• Er is geen bewezen behandeling, 

alleen supportive care zoals  
zuurstofvoorziening of behandeling 
van luchtweginfecties volgens de 
richtlijn LLWI.

• Zorgverlening in de palliatieve fase: 
palliaweb

1. Algemene maatregelen
• Basis hygiënemaatregelen voor 

cliënten, medewerkers en 
vrijwilligers: extra aandacht 
persoonlijke hygiëne 
(hand/polssieraden, kleding), 
handhygiëne, hoest/nieshygiëne

• Organisatorisch: alleen noodzakelijke 
(para)medische zorg, zorg op 
afstand waar mogelijk, minimale 
verplaatsing van behandelaren, 
wisseldiensten, werken in cohorten, 
geen fysieke bijeenkomsten

• VVT: Geen bezoek, behalve in een 
aantal verpleeghuizen of in de 
stervensfase. VG: beperkt bezoek 

• afstand en beschermingsmiddelen of 
kleding wassen)

3. Maatregelen bij (mogelijke) 
COVID-19

• Isolatie: op 1-persoonskamers met 
sanitair of zoek naar alternatieven. 
Badkamer delen kan in volgorde 
niet-zieke, zieke, 
reinigen/desinfecteren. 

Opheffen: bij 24u symptoomvrij + 48u 
koortsvrij + 14 dagen na 1e

symptomen

Als dat niet meer kan:
• Cohortering: in overleg met 

deskundige infectiepreventie. Cohort 
alleen zieken of gemengd cohort 
zieken + niet-zieken.

Opheffen: bij laatste patiënt 24u 
symptoomvrij + 48u koortsvrij  + 24 
dagen na 1e symptomen

• Beschermingsmiddelen medewerker 
(Filmpjes):

• Schort
• Masker (chirurgisch of bij 

vrijkomen aerosolen FFP2)
• Handschoenen
• Spatbril

Hergebruik/verlengd gebruik waar 
mogelijk, kleed om buiten 
isolatiekamer en reinig/desinfecteer 
isolatiekamer dagelijks. 

• Medewerkers met hoest/koorts: volg 
advies RIVM

• Quarantaineperiode 14 dgn:
• Na opheffen gemengd cohort
• Patiënten in contact met 

verdachte patiënt/medewerker 

5. Overlijden
• Zie website RIVM 
• Meld het overlijden van een 

bevestigde COVID-19 patiënt bij de 
GGD

2. Testen patiënt
• SO/AVG beslist wie getest wordt.
• Casusdefinitie verdachte patiënt: ≥1 

van de symptomen:
• koorts/koortsachtig gevoel
• hoesten 
• kortademigheid 

of verdenking op basis van klinische 
blik arts
• Neem testmateriaal af (instructie) en 

vraag diagnostiek aan. Testsets zijn 
te regelen via de GGD of het eigen 
lab. Lijst van laboratoria die een 
SARS-COV-2 test aanbieden.

• Casusdefinitie bevestigd geval: Elke 
persoon waarbij door middel van RT-
PCR op twee onafhankelijke targets 
een infectie met SARS-CoV-2 is 
vastgesteld.

• Meld bevestigde gevallen bij de GGD 
en informeer contacten (richtlijn, 
rechts kopje leefregels en 
informatiebrieven). 

Algemeen
• Formeer een uitbraakteam, wijs 1 SO 

aan als coördinator, handel snel, 
anticipeer op de toekomst en wijk 
indien nodig af van dit advies

• Zet in op preventie, screening en 
isolatie/cohortering en kies 
verantwoord of een patiënt naar het 
ziekenhuis moet

• Registreer bevestigde/mogelijke 
gevallen

• Wees  alert op het vastleggen van 
afspraken over ACP in het dossier

• Verwijs naar de site/informatielijn 
van het RIVM

Samenvatting behandeladvies voor SO’s en AVG’s in de 
langdurige zorg
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