TESTING COVID-19 WOONZORGCENTRUM: BEWONERS
- GECOMBINEERDE KEEL- EN OPPERVLAKKIGE NEUSWISSER methodeWORKFLOW
(versie 19/04/2020)
Zie algemene workflow voor volledig overzicht.

VOORBEREIDING
MATERIAAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kar met materiaal op
Flexibele neuswisser + geschikt medium (eSwab/UTM/Multicollect) met roze dop (dikke wisser):
Tongspatel
Labozakjes
Alcoholgel
Javeloplossing + doekjes
Tissues
Vuilbak (bij voorkeur pedaalemmer)
Doos voor stalen

AANTREKKEN PBM
•
•
•

Wit pak + wegwerpschort
Bril en/of face shield
Mondmasker: chirurgisch masker (tip: vastplakken op neus om aandampen te vermijden) of
FFP2 zónder ventiel
• Handschoenen: 1 paar vastkleven aan schort, 2e paar over de andere
TESTLOCATIE
•
•

Optie A: mobiele asymptomatische bewoners kunnen naar een centrale plaats worden gebracht, mits
voldoende afstand wordt bewaard tussen bewoners.
Optie B: niet-mobiele of symptomatische bewoners worden best op de eigen kamer getest.

PROCEDURE OPTIE A
Cf procedure testing personeel

PROCEDURE OPTIE B
1.
2.

Kleef vooraf een mutualiteitsklever + barcodesticker op het labo-formulier en op het overzichtsblad.
Arts en medewerker WZC gaan kamer binnen.
Neem mee: 1 zakje met testtube + tongspatel + tissue voor bewoner.
3. Stel jezelf voor en leg uit wat je gaat doen.
4. Bevraag symptomen bij de bewoner (om achteraf op labo-formulier in te vullen).
5. Neem het testbuisje uit het zakje, draai het op en laat de WZC-medewerker het vasthouden.
6. Geef de bewoner een tissue (in geval dat deze moet niezen). Leg de tongspatel klaar.
7. Instrueer de patiënt dat hij zal gevraagd worden om “AH” te zeggen waardoor de huig wordt verheven.
Waarschuw dat een kokhalsreflex kan uitgelokt worden door de handeling.
8. Laat de bewoner het hoofd in lichte hyperextensie houden en sta bij voorkeur aan de zijkant van de bewoner.
Laat de medewerker achter de patiënt staan of op afstand.
9. Vraag de patiënt om diep in te ademen.
10. Druk de tong met behulp van de tongspatel goed naar beneden.
11. Vraag de patiënt om “AH” te zeggen.

12. Plaats de wisser tegen de achterwand van de keel en strijk met de wisser een 2-3 tal keer tegen de dorsale
farynxwand, doe dit zowel aan de linker als de rechter kant. Doe dit zacht, maar doelgericht en snel. Indien
het niet lukt in een beweging, vraag de patiënt tussentijds om nogmaals diep in te ademen en “AH” te zeggen.

13. Breng vervolgens dezelfde wisser achtereenvolgens in het rechter en linker neusgat. Hou deze horizontaal en
stop van zodra je lichte weerstand voelt of tot waar verdragen wordt (niet tot in de nasofarynx schuiven!)

14. Draai 3 keer rond in elk neusgat.
15. Steek de wisser in het buisje en breek staafje af. De medewerker plaatst het buisje in het zakje en plakt het toe.
16. Verlaat de kamer en gooi je handschoenen weg.
17. Heeft de patiënt geniest/gehoest of heeft je schort contact gemaakt met patiënt of zijn bed?
Zo ja, doe je schort uit, daarna je handschoenen en daarna je masker en bril. Ontsmet je bril, handen en doe
een nieuwe schort, handschoenen en masker aan.
18. Vul het labo-formulier Sars-Cov2 verder in met symptomen en steek het in een 2e apart zakje. Plaats daarbij
ook het zakje met het testbuisje. Deponeer in de voorziene doos en ontsmet het werkvlak (kar).
Na de collectie(s):
19. In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast (+4°C)
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