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Inleiding 
Deze handreiking heeft tot doel te ondersteunen bij het inrichten van een cohort afdeling voor het 

verplegen van cliënten met COVID19 in een intramurale langdurige zorg setting.   

COVID19 wordt veroorzaakt door SARS-CoV2, ook wel bekend als ‘het corona virus’. Dit virus 

veroorzaakt over het algemeen een respiratoire infectie en verspreidt zich via druppels die patiënten 

uithoesten en niezen. In enkele gevallen hebben patiënten ook gastro-intestinale klachten met 

braken en diarree. In deze situaties kan het virus in ontlasting of braaksel aangetroffen worden.  

Het inrichten van de cohortafdeling heeft tot doel: 

- Transmissie van het virus te voorkomen 

- Inzet van medewerkers te optimaliseren 

- Inzet van middelen te optimaliseren 

Deze handreiking gaat in op de volgende onderdelen: 

- Inrichting en voorbereiding van de cohortafdeling 

- Werkwijze op de cohortafdeling 

- Begeleiden van de medewerkers  
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1. Inrichting van de cohortafdeling 
 

1.1 Zonering 
Het doel van het inrichten van verschillende zones is het zo goed mogelijk scheiden van schone en 

vuile stromen van goederen en mensen. Hiermee voorkomen we verspreiding van het virus buiten de 

afdeling. Begrens de verschillende zones zo goed mogelijk fysiek (deuren, schotten, afzetlint) en 

markeer ze duidelijk. Maak met een plattegrond duidelijk hoe de zones op de afdeling zijn ingedeeld. 

 

ZONE 1: algemene ruimte (bijvoorbeeld de ontvangstruimte verpleegafdelingen) 

Ruimte voor betreden sluis/voorportaal van de cohort afdeling; hier gelden geen bijzondere 

maatregelen. 

 

ZONE 2: sluis/voorportaal 

Ruimte voor het betreden van de cohort afdeling; dit is de toegang tot de cohort afdeling en wordt 

als een schone ruimte beschouwd. De sluis en de cohort afdeling zijn zo mogelijk gescheiden met een 

(brand)deur of een stofschot,  zodat scheiding tussen de zones visueel is. In deze ruimte bevindt zich 

minimaal: 

- een omkleedruimte,   

- koffiekamer (let op voldoende ruimte om onderling afstand te houden) 

- sanitair voor zorgmedewerkers 

In deze ruimte worden door zorgmedewerkers en bezoek persoonlijke beschermingsmaterialen 

(PBM) aangetrokken op de daarvoor aangewezen  plekken. 

In de sluis (net voor ingang van de cohort afdeling) staan:  

- handalcohol,  

- chirurgische mondneusmaskers,  

- isolatieschorten,  

- mutsen 

- isolatie overalls. 

ZONE 3: Cohort afdeling  

Ruimtes waar zorg aan COVID-19 positieve cliënten wordt geleverd. Deze gehele zone wordt als  

besmet geschouwd. Einde van deze zone wordt visueel gemaakt door gesloten branddeuren of  

stofschot. In zone 3 bevindingen zich o.a. cliëntenkamers, dagkarren, werkkast schoonmaak,  

spoelkeuken, pantry, berging, vpk-kantoor, linnenkar, medicatiekar en andere benodigde  

medische materialen.  
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1.2  Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen conform de protocollen die daarvoor in uw instelling 

beschikbaar zijn. Mocht u geen protocollen hebben dan is op ZIP-net de nodige informatie te vinden.  

Er zijn veel vragen over het gebruik van mondneusmaskers. Conform het advies van de WHO volstaat 

bij de verzorging van COVID19 patiënten een chirurgisch mondneusmasker. Alleen bij handelingen 

waarbij veel aerosolen (druppeltjes) vrij komen is het gebruik van FFP2 maskers geïndiceerd.  

Door de grote vraag aan persoonlijke beschermingsmiddelen dreigen tekorten. GGD GHOR 

Nederland coördineert de inventarisatie en herverdeling van de belangrijkste persoonlijke 

beschermingsmiddelen tegen coronavirus. De contactgegevens van uw regionale coördinatie punt 

zijn hier te vinden.   

Bereid het volgende voor: 

- Maak een inschatting van het gebruik op de cohortafdeling per dag. Meet bij het in werking 

gaan van de afdeling of de inschatting klopt.  

- Maak dagelijks een overzicht hoe lang de lopende voorraad strekt om tijdig tekorten in beeld 

te brengen. 

- Probeer een voorraad voor meerdere weken in huis te hebben. 

- Veel particulieren en instanties willen PMB doneren. Zorg dat deze altijd door een 

deskundige zijn gecontroleerd of zij voldoen aan de eisen. Het regionale coördinatiepunt 

PMB kan hierbij ondersteunen. 

- Op meerdere plaatsen wordt gewerkt aan het desinfecteren van mondneusmaskers voor 

hergebruik. Neem contact op met de regionale coördinatie voor informatie over initiatieven 

in uw omgeving. Zamel mondneusmaskers apart in, indien deze optie wordt overwogen. 

Schrijf een datum op de zakken waarin de maskers zijn verzameld.  

 

1.3 De mensen op de cohortafdeling 
 

Welke cliënten op het cohort? 

- Alleen COVID-19 positieve cliënten op basis van een positieve laboratorium test of bij sterke 

verdenking op basis van het klinisch beeld. 

- Voor duur van isolatie en beleid na einde isolatie.  

 

Medewerkers cohort afdeling, inclusief schoonmaak, voedingsassistentes 

- Medewerkers zijn goed geïnstrueerd voordat zij op de cohort afdeling gaan werken. Zij 

weten hoe ze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan moeten trekken en wanneer zij 

deze gebruiken.  

- Bij voorkeur een vast team (i.v.m. instructie aan- en uittrekken PBM en overige regels op de 

cohort afdeling). 

https://publiekzipnet.nl/protocollen/isolatie-bij-covid-19/
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/03/Contactgegevens-ROAZ-PBM-co%C3%B6rdinatoren-zorginstellingen-24maart-3.pdf
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- Zorg dat er één aangewezen medewerker is die permanent in zone 2 aanwezig is voor 

instrueren van collega’s, instrueren van bezoekers en het zorgen voor aan- en afvoer van 

materialen. 

- Personeel mag – op de dag dat op de cohort afdeling wordt gewerkt- niet naar andere delen 

van de instelling, zoals bijvoorbeeld het restaurant. Regel voorzieningen dat de medewerkers 

op de cohortafdeling kunnen eten. Hiervoor is in zone 2 een ruimte ingericht. 

 

Andere disciplines, zoals transport, diëtiek, bloedafname  

- Alleen medewerkers die strikt noodzakelijk op de cohort afdeling moeten zijn worden 

toegelaten. 

- Medewerkers zijn goed geïnstrueerd voordat zij de cohort afdeling betreden.  

 

 

Bezoek 

- Alleen in overleg als een cliënt terminaal is! 

- Het bezoek wordt altijd ontvangen door een medewerker van de cohort afdeling en wordt 

goed geïnstrueerd over de regels en het aan/uittrekken van persoon. 

- Bezoek draagt een mondneusmasker en voert handhygiëne uit bij het betreden van de 

afdeling, het betreden van de cliëntkamer, het verlaten van de cliëntkamer en het verlaten 

van de afdeling. 

- Indien het bezoek intensief contact heeft met de patiënt draagt het bezoek ook een 

isolatieschort, handschoenen en spatbril.  

- Bezoek verlaat na bezoek meteen de instelling. 
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2. Werkwijze op de cohortafdeling 
 

2.1 Cliënten 
- Er is een folder voor cliënten op de cohort afdeling met daarin de ‘spelregels’ van de 

afdeling. 

- Er hangt een poster in de cliëntkamer op een duidelijk zichtbare en logische plaats 

(bijvoorbeeld op de deur van de badkamer) met instructies over hoestdiscipline en 

handhygiëne. 

- Mobiliseren op de gang (inclusief revalidatie):  

o Indien de cliënt koorts heeft mag hij/zij niet mobiliseren op de gang. 

o Indien de cliënt alleen (lichte) hoestklachten heeft wordt overlegd met de behandeld 

arts of de cliënt mag mobiliseren op de gang. 

o Indien cliënt geen koorts heeft en geen hoestklachten, dan mag hij/zij mobiliseren op 

de gang met chirurgisch mondneusmasker op. Help de cliënt bij het gebruik hiervan. 

o Cliënt voert handhygiëne uit indien hij/zij de kamer verlaat. Help de cliënt hier zo 

nodig bij. 

- Vervoer cliënt bij ontslag na herstel:  

o De cliënt krijgt schone kleding en schoon beddegoed indien transport op bed 

plaatsvindt. 

o Bed relingen/handvatten rolstoel  desinfecteren met alcohol 70%. 

o De cliënt wordt vervolgens door verpleegkundigen/verzorgenden naar de sluis 

gebracht en in de sluis wordt de cliënt overgenomen door de transporterende 

medewerkers. 

- Vervoer cliënt na overlijden:  

o De cliënt krijgt schone kleding en schoon beddegoed. 

o De cliënt krijgt een mondneusmasker voor. Bij het draaien en verplaatsen van het 

lichaam kan lucht ontsnappen. 

o Bed relingen/handvatten rolstoel  desinfecteren met alcohol 70%. 

o De cliënt wordt vervolgens door verpleegkundigen/verzorgenden naar de sluis 

gebracht en in de sluis wordt de cliënt overgenomen door de transporterende 

medewerkers. 

 

2.2 Vaste medewerkers op cohort afdeling 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

- De medewerkers gaan bij het betreden van de instelling direct door naar de cohort afdeling. 

- Medewerkers kleden zich om in de daarvoor aangewezen ruimte in de sluis/het voorportaal 

(zone 2) en trekken een schoon verpleegkundig pak aan.  

- In de sluis (net voor ingang van de cohort afdeling) staat: handalcohol, chirurgische 

mondneusmaskers, isolatieschorten, mutsen en isolatie overalls. De medewerker past 

handhygiëne toe, zet een mondneusmasker en muts op, trekt een overall of isolatieschort 

aan en betreedt de cohort afdeling (zone 3). 
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- Bij betreden van de cliëntenkamers wordt handhygiëne toegepast op de gang, en in de 

cliëntkamer worden handschoenen aangetrokken en een spatbril opgezet. Indien de 

medewerker direct contact heeft met de cliënt of cliënten omgeving, dan wordt ook een 

halterschort aangetrokken – of bij intensief contact een geel isolatieschort. 

- Bij verlaten van de cliëntenkamer worden halterschort en handschoenen uitgetrokken op de 

cliëntenkamer en handhygiëne toegepast. Daarna wordt de spatbril afgezet, gereinigd met 

70% alcohol en voor hergebruik achtergelaten op de kamer. Hierna opnieuw handhygiëne 

toepassen.  

Samenvattend: in zone 3 altijd een muts, mondneusmasker en isolatieschort/overall 

gedragen, buiten cliëntenkamers worden geen handschoenen gedragen.  

 

 

Koffie en lunchpauzes: 

- Er is een vaste koffiekamer in de sluis/het voorportaal. Indien er geen koffiekamer aanwezig is 

kan deze gecreëerd worden door bv. het ombouwen van een andere ruimte.  

- In zone 3 (‘vuile ruimte’) maar bij de ingang van de sluis/het voorportaal voert de medewerker de 

volgende handelingen uit: 

- Toepassen handhygiëne 

- Uitrekken isolatie overall/schort 

- Toepassen handhygiëne 

- Mondneusmasker en muts afdoen en weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken/zakken 

- Handhygiëne toepassen 

- Sluis/voorportaal betreden (zone 2) en bril op de aangewezen plek leggen. 

- Na de pauze trekt de medewerker weer een muts/schort/overall aan. 

Nota bene: de medewerker verlaat dus niet de sluis voor pauzes. 

Einde dienst 

- Medewerker trekt PBM (inclusief overal) uit en gooit deze materialen weg in de daarvoor 

bestemde bakken/zakken bij uitgang zone 3 (stofschot) – voor volgorde uitrekken PBM en 

handhygiëne momenten zie hoofdstuk ‘koffie en lunchpauze’.   

- Na betreden sluis – handhygiëne toepassen – en naar de omkleedkamer gaan om eigen kleding 

aan te trekken. Handhygiëne toepassen en vervolgens meteen de instelling verlaten.  

- Gedragen dienstkleding op de afdeling verzamelen en volgens afspraak wassen.  

 

Andere disciplines, zoals logistiek, diëtiek, artsen 

- Voor betreden zone 3 (in sluis) passen de medewerkers handhygiëne toe, trekken een geel 

isolatieschort aan en zetten een muts en chirurgisch mondneusmasker op.  

Indien een ‘overige discipline’ meerdere cliënten moet bezoeken en/of >1 uur op de afdeling is, 

dan mag ook een  isolatieoverall aangetrokken worden. 

- Bij betreden van de cliëntenkamers wordt handhygiëne toegepast, handschoenen aangetrokken 

en een spatbril opgezet. Indien de medewerker direct contact heeft met de cliënt of cliënten 

omgeving, dan wordt ook een halterschort aangetrokken. 
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- Bij verlaten van de cliëntenkamer wordt halterschort en handschoenen uitgetrokken op de 

cliëntenkamer, de spatbril afgezet en gereinigd met 70% alcohol en op de gang handhygiëne 

toegepast.  

- Voor het verlaten cohort afdeling past de medewerker handhygiëne toe - trekt de isolatie schort 

uit  - past weer handhygiëne toe - en zet mondneusmasker en muts af en gooit deze materialen 

weg in de daarvoor bestemde bakken in zone 3 bij uitgang (stofschot).  

- Nog eenmaal handhygiëne en medewerker betreedt zone 2 en gaat vervolgens via zone 2 naar 

zone 1. 

 

2.3 Schoonmaak, logistiek, voeding 
 

Schoonmaak 

- Tweemaal per dag worden alle ruimtes (cliëntenkamers, gangen, kantoren, sluis) gereinigd. Zie 

uw gebruikelijke protocollen voor de te gebruiken middelen. Indien hiervoor geen protocollen 

beschikbaar zijn is informatie te vinden in de hygiënerichtlijnen verpleeghuizen van het LCI.  

- Dagelijks worden contactpunten op de cliënten kamers gedesinfecteerd met alcohol 70%  

- Dagelijks worden algemene ruimtes 1x per dag gedesinfecteerd. 

- Na ontslag van een cliënt wordt de kamer gereinigd en gedesinfecteerd conform isolatieprotocol.  

 

Logistiek 

- In zone 2 is een opslag voor materialen die aangevuld kan worden door logistiek. 

- Containers/rolbakken met waszakken en afvalcontainers worden door een medewerker van de 

cohort afdeling gedesinfecteerd met alcohol 70%  op de contactpunten en daarna in zone 2 

gereden.   

- De logistiek medewerker neemt de containers vanuit zone 2 mee naar zone 1. 

 

Voeding 

- De voedingskar wordt zone 2 opgereden.  

- Een medewerker van de afdeling neemt de kar mee naar zone 3 

- Na het uitserveren van de maaltijd worden de contactpunten van de kar nog in zone 3 

gedesinfecteerd met alcohol 70% en de kar zone 2 ingereden. 

 

 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/verpleeghuizen
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3. Begeleiden van medewerkers 
 

3.1 Inleiding 
De ervaring is dat werken op een cohort afdeling veilig is mits de infectiepreventie maatregelen zorgvuldig 

worden nageleefd. Daarvoor is het van belang dat de medewerkers op de cohort afdeling enig begrip hebben hoe 

het virus zich verspreidt, namelijk via druppeltjes die de cliënt produceert bij niezen en hoesten. Vanzelfsprekend 

is een goede instructie van belang maar met deze basiskennis kan de medewerker ook in onvoorziene situaties 

afwegen wat de beste manier van handelen is.  

Een goede instructie is nodig om: 

- Duidelijk te maken wat er van  medewerkers verwacht wordt 

- Medewerkers de handvatten geven om veilig te kunnen werken 

- Medewerkers gerust te stellen 

 

3.2 Uitgangspunten persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Een overall of isolatieschort hoeft niet tussen cliënten gewisseld te worden, tenzij het zichtbaar 

verontreinigd is. 

- Voor handelingen waarbij nauw contact is met de cliënt en kans op verontreiniging groot is (bijvoorbeeld 

het wassen van de cliënt) zijn halterschorten bij de kamer van de cliënt aanwezig. Deze worden gedragen 

over de overall of het isolatieschort. 

- Handschoenen worden bij de kamer van de cliënt aangetrokken en na de zorg ook daar weer 

uitgetrokken. Denk aan handhygiëne voor en na gebruik van de handschoenen. 

- De spatbril verblijft op de cliëntenkamer en wordt na gebruik gereinigd met 70% alcohol. De brillen 

kunnen na desinfectie hergebruikt worden. 

- Een chirurgisch mondneusmasker biedt voldoende bescherming. Alleen bij aerosolvormende handelingen 

is een FFP2 masker geïndiceerd. 

 

3.3 Hulpmiddelen voor instructie 
- Hang bij de ingang van de sluis/het voorportaal een instructie voor medewerkers. 

- Hang in de omkleedruimte een instructie voor de volgorde van het aantrekken van de persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

- Hang bij de uitgang van zone 3 een instructie voor de volgorde van het uittrekken van de persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  

 

- Het juist aantrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen is nog een hele kunst. In deze video van Vilans 

wordt het duidelijk voorgedaan. Let op! Bij de directe verzorging van COVID19 patiënten dragen 

medewerkers ook nog een spatbril. Deze is niet in dit filmpje opgenomen.  

- Via Zorg voor Beter een video instructie over handdesinfectie.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DEM-YSPaBc
https://vimeo.com/267547100
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Volgorde aankleden in de sluis 

 

1. Schoon verpleegkundig pak 

2. Handhygiëne 

3. Muts, mondneusmasker 

4. Overall/isolatieschort 

 

Volgorde bij cliëntkamer 

 

Betreden: 

1. Handhygiëne 

2. Hanschoenen 

3. Spatbril 

4. Halterschort indien nodig 

Verlaten: 

1. Halterschort en handschoenen uitdoen in de cliëntenkamer 

2. Handhygiëne  

3. Spatbril afzetten en desinfecteren met 70% alcohol 

4. Handhygiëne 

 

Volgorde bij verlaten zone 3 

 

1. Toepassen handhygiëne 

2. Uitrekken isolatie overall/schort 

3. Toepassen handhygiëne 

4. Mondneusmasker en muts afdoen en weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken/zakken 

5. Handhygiëne toepassen 

6. Sluis/voorportaal betreden (zone 2). 

 

Volgorde bij verlaten zone 2 (sluis/voorportaal) 

 

1. Zie volgorde verlaten zone 3 

2. Eigen kleiding in omkleedkamer aantrekken 

3. Verpleegkundig pak in waszak deponeren 

4. Handhygiëne toepassen 

5. Instelling verlaten 
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3.4 Nazorg voor medewerkers 
 

Werken op een cohort afdeling is zwaar. De beschermende kleding is warm en het dragen van mondneusmaskers 

belemmert toch in zekere mate de ademhaling. Geef medewerkers gelegenheid om te pauzeren en zorg dat zij 

voldoende kunnen drinken in de aangewezen ruimte. 

Patiënten met COVID19 kunnen ernstig ziek zijn en soms snel achteruit gaan. Ook dit heeft zijn weerslag op de 

medewerkers. De maatregelen zijn ingrijpend voor de cliënten die dit, afhankelijk van hun eigen situatie, soms 

niet goed begrijpen.  

Het is aan te raden zowel bij aanvang als aan het einde van de dienst stil te staan bij het welbevinden van de 

medewerkers. Zorg dat ondersteunende structuren die in de organisatie al aanwezig zijn (bedrijfsmaatschappelijk 

werk, peersupport, psychische ondersteuning bij ingrijpende situaties) laagdrempelig beschikbaar zijn.  

 

  



20200326 versie 0.1[Titel van document] 

 

 

Bijlage 1: Nuttige links 
 

COVID19 behandeladvies Verenso 

LCI richtlijnen COVID19 

LCI richtlijn ‘uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis’ 

LCI richtlijn ‘COVID-19 en overlijden’ 

ZIP net, protocollen ‘isolatie bij COVID-19’ 

LCI richtlijn ‘hygiëne in verpleeghuizen’ 

https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/coronavirus-covid-19
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/overlijden
https://publiekzipnet.nl/protocollen/isolatie-bij-covid-19/
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/verpleeghuizen

