TESTING COVID-19 WOONZORGCENTRUM
ALGEMENE WORKFLOW

(versie 19/04/2020)

VOORBEREIDING
MATERIAAL
•

Zie materiaallijst hieronder en aparte workflows

PBM
•

Arts
o
o
o

•

Wit pak met kap + daarover een wegwerpschort
Bril en/of face shield
Mondmasker: chirurgisch masker (tip: vastplakken op neus om aandampen te
vermijden) of FFP2 zónder ventiel
o Niet-steriele handschoenen
Verpleegkundige en administratief medewerker
o Wegwerpschort
o Bril en/of face shield
o Mondmasker: chirurgisch masker (tip: vastplakken op neus om aandampen te
vermijden) of FFP2 zónder ventiel
o Niet-steriele handschoenen

TEAM
•
•
•
•
•

Coördinator: uitleg en opvolging workflow, waakt over verzameling en afhandeling stalen en materiaal
Administratief medewerker: documenten en stalen voorzien van juiste identiteitsgegevens
Algemeen medewerker: ontvangt personeelsleden (verder patiënt genoemd) en geeft informatie
Arts: afname nasofaryngeale wissers bij personeelsleden en bewoners
Medewerker WZC: vergezelt mobiele arts die wissers afneemt bij bewoners op de kamer. Zorgt voor administratie en
geruststelling bewoner.

PROCEDURE TESTING PERSONEEL
STAP 1: INFORMATIE + INVULLEN DOCUMENTEN
1.
2.
3.

4.

Medewerker geeft patiënt een mondmasker en geeft hem een plaats in de zaal (afstand 1.5m!).
Laat patiënt
Medewerker geeft informatie over verschillende stappen + geeft toelichting bij documenten.
a. Informed consent
b. Vragenlijst
Patiënt vult deze documenten in en wacht ter plaatse tot hij/zij naar stap 2 kan.

STAP 2: REGISTRATIE
cf aparte workflow voor details
1.
2.

3.

Patiënt geeft de informed consent en vragenlijst + 3 klevers van de mutualiteit af aan administratief
medewerker. Deze checkt of alles is ingevuld.
Administratief medewerker kleeft de mutualiteitsklevers op
a. Labo-formulier Sars-Cov2
b. Overzichtsblad
Daarna kleeft de administratief medewerkers labels met barcode op
a. Labo-formulier Sars-Cov2
b. Overzichtsblad

4.
5.

6.

c. Informed Consent
d. Vragenlijst
e. eSwab-tubes
De administratief medewerker vult het laboformulier Sars-Cov2 verder in en stelt dus nog enkele vragen aan de
patiënt (zie formulier zelf).
De documenten worden als volgt afgehandeld:
a. Labo-formulier Sars-Cov2: patiënt neemt dit mee voor de arts samen met de gelabelde neuswisser.
b. Overzichtsblad: wordt op het einde verzameld (wordt gebruikt als dubbel check).
c. Informed consent: in aparte doos
d. Vragenlijst: in aparte doos
Patiënt verlaat de zaal met zakje met testtube + laboformulier Sars-Cov2 in de hand
en wacht op de voorziene plaats voor stap 3.

STAP 3: NASOFARYNGEALE WISSER OF OROPHARYNGEALE WISSER
cf aparte workflow voor details
1.

Arts opent de deur en roept eerstvolgende patiënt binnen. (Indien mogelijk is afname in de buitenlucht te
verkiezen: meer mogelijkheid tot afstand houden + continue ventilatie).

2.

Patiënt geeft zakje en laboformulier aan arts en neemt plaats op de stoel.

3.

Arts steekt het laboformulier in een apart labo-zakje.

4.

Arts zet testbuisje opengedraaid klaar, neemt wisser af en deponeert deze in het buisje.

5.

Het testbuisje gaat in het zakje met het doekje en wordt toegeplakt. Dit zakje gaat dan in het COVID-zakje met
het aanvraagformulier. Dit wordt gedeponeerd in een aparte doos.

PROCEDURE TESTING BEWONERS
1.

2.

Medewerker kleeft mutualiteitsklever op
a. Labo-formulier Sars-Cov2
b. Overzichtsblad
Medewerker kleeft label met barcode op
a. Labo-formulier Sars-Cov2
b. Overzichtsblad
c. eSwab-tube :
- nasopharyngeale wisser (fijne wisser, oranje of rode dop) of
- oropharyngeale wisser (dikke wisser, rozerode top)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Medewerker en arts gaan binnen in de kamer van de bewoner met een tissue en de eSwab-wisser + tube.
Medewerker geeft uitleg aan de bewoner en geeft deze een tissue igv niezen/hoesten.
Arts neemt wisser af en plaats het in het buisje.
Medewerker en arts verlaten de kamer en deponeren het buisje in het daarvoor voorziene zakje.
Doe dit zakje in een 2e ‘niet-besmet’ labo-zakje met ook de labo-aanvraag Sars-Cov2.
Wissel bij elk contact de handschoenen. Wissel ook de schort bij fysiek contact met patiënt/bed of bij
hoestende/niezende patiënt.

OPM: steeds klinische toestand van de bewoner inschatten vóór en na staalname. CAVE neusbloedingen!

OPMERKINGEN
•

Schorten:
o Tijdens staalname draagt arts een wit pak omdat dit betere bescherming biedt tijdens een staalname,
waarbij er een hoog risico is op niezen.
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o

•

Telkens een patiënt geniest/gehoest heeft nabij een medewerker, moet deze zijn schort verwisselen.
Daarom is het best dat de arts een wegwerpschort draagt over het witte pak, dat meer tijd kost om te
wisselen.
Als een medewerker het toilet wil gebruiken, of de ruimte wil verlaten waar hij staat, moet ook de schort
worden uitgedaan.

•

Men mag géén gsm gebruiken tijdens de shift, om besmetting te voorkomen.

•

Opgepast met de javel-oplossing: deze kan de kleding of bepaalde gevoelige instrumenten beschadigen.

MATERIAALLIJST
Item
Nasofaryngeale wissers in zakje met doekje
(of orofaryngeale wisser + tongspatel)
Dozen met tissues
Flessen met javel in water 0,1%
Papieren doekjes

Locatie
Admin
(+ enkele losse reservewissers bij arts)
Admin + Arts + Zaal + Mobiele
Admin + Arts
Admin + Arts

Kartonnen dozen voor informed consent +
vragenlijst

Admin

Afzonderlijke bakken voor stalen

Aantal

Brillen
Face shields
Chirurgische mondmaskers
FFP2 zonder ventiel

VPK + Arts
Admin + Arts + Zaal + Mobiele
Admin + Arts + Mobiele
Arts + Mobiele
Arts + VPK + Mobiele
Arts + VPK + Admin + Mobiele + Zaal
indien gewenst Arts/VPK

EHBO-tas met oa bloedstelpende neuswatten!

Coordinator

Schorten: wegwerp en volledig pak
Labozakjes
Labels met barcode labo
Alcoholstiften, pennen, kleine plakband, schaar
Tape voor rond schort arts
Drukwerk: informed consents
Drukwerk: vragenlijsten
Drukwerk: overzichtsblad klevers + barcode
Drukwerk: labo-aanvraagformulier Sars-Cov2
Drukwerk: Workflows

Admin + Arts + Zaal + Mobiele
Arts + Mobiele
Admin
Coordinator
Arts
Zaal
Zaal
Admin + Mobiele
Admin (125) + Mobiele (125)

Alcohol handgel
Handschoenen maat S -M - L
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