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Handreiking  

Gebruik mondkapjes 

reguliere zorgtaken GGD’en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie in de handreiking is met grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is bestemd voor de 

GGD’en.  
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Vooraf 

Het RIVM heeft de richtlijn COVID-19 opgesteld. In de bijlage ‘Uitgangspunten PBM buiten het 

ziekenhuis’ van deze richtlijn zijn uitgangspunten beschreven voor het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) door zorgverleners buiten het ziekenhuis.  

 

De uitgangspunten vraagt in veel gevallen om een nadere invulling per sector/beroepsgroep, 

rekening houdend met context en doelgroep. In dit document treft u een overzicht aan van 

protocollen, adviezen die door diverse beroepsgroepen binnen de GGD zijn opgesteld conform de 

uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis.  

 

Dit overzicht beperkt zich tot het gebruik van de neus- mondkapjes in de reguliere zorg. 

De protocollen en adviezen die door de verschillende beroepsgroepen zijn opgesteld behandelen 

vaak ook praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Het staat de GGD’en vrij om 

aanvullende ‘strengere’ maatregelen te nemen indien zij dit nodig achten. In dit overzicht is het 

gebruik van mondkapjes in de teststraten niet meegenomen. 

 

Let op: zorgverleners werkzaam bij de GGD kunnen, als de specifieke situatie daarom vraagt, op 

basis van hun professionele inzichten en ervaringen afwijken van deze uitgangspunten en/of de 

specifieke invulling die is gemaakt door een beroepsgroep. Bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om 

1.5 meter afstand te houden, dan weegt de zorgverlener in die specifieke situatie af hoe groot het 

risico op een besmetting is. Bij twijfel kies dan het zekere voor het onzekere en gebruik een 

mondkapje. 

 

Voor wie is deze handreiking bedoeld? 

Deze handreiking ‘Gebruik mondkapjes reguliere zorgtaken GGD’ en’ is opgesteld voor de 

zorgprofessionals bij de GGD.  

 

Hoe is handreiking tot stand gekomen? 

De handreiking is tot stand gekomen door en voor de GGD’en. 

 

Versiebeheer 

Corona is een nieuwe ziekte waardoor gaandeweg meer bekend wordt en richtlijnen worden 

geactualiseerd. In de handreiking is zoveel mogelijk verwezen naar de originele bronbestanden.  

Update: 1 december 2020 

Contactgegevens 

GGD GHOR Nederland 

Zwarte Woud 2 

3524 SJ Utrecht 

 

Auteur(s) 

GGD GHOR Nederland 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
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Praktische informatie neus-mondkapjes 

 

Soorten neus-mondkapjes en face-shields (tekst LCI) 

 

Mondneuskapjes type FFP1, FFP2 en chirurgische mondneusmaskers type IIR 

Deze mondneusmaskers worden in de gezondheidszorg gebruikt om medewerkers te beschermen 

tegen besmetting door patiënten. Het gaat hierbij om bescherming tegen relatief grote 

hoeveelheden virus die verspreid worden door zieke patiënten. Daarbij kan het virus bij bepaalde 

medische procedures en bij onderzoek van mond, neus of keel van korte afstand tegen het masker 

aangehoest worden. 

Chirurgische neus-mondkapjes type II 

Deze neus-mondkapjes worden door medewerkers in de gezondheidszorg gebruikt om te 

voorkomen dat zij ziekteverwekkers uit hun neus of keel naar patiënten toe verspreiden. De 

filterlaag is identiek aan het type IIR, alleen is dit type minder goed bestand tegen spatten van 

buitenaf. 

Face-shields 

Face-shields zijn doorzichtige plastic kappen die voor het gezicht worden gedragen en aan de zij- 

en onderkant, en soms ook bovenkant, open zijn. Face-shields zijn geen gelijkwaardige vervanging 

voor medische neus-mondkapjes, ze kunnen voor preventieve doeleinden in bepaalde situaties als 

barrière tegen spatten worden gebruikt. 

Niet-medische mondneuskapjes 

Op dit moment adviseert de Nederlandse overheid dringend om in publieke ruimtes niet-medische 

mondneuskapjes te dragen. Ook in zorginstellingen zijn er ruimtes die beschouwd kunnen worden 

als publiek domein. Niet-medische mondneusmaskers worden gebruikt om de kans te verminderen 

dat degene die het mondneusmasker draagt, het virus verspreidt naar zijn omgeving. De situaties 

in dit document gaan niet over publieke ruimtes en beschrijven uitsluitend zorgsituaties.  

 

Veilig gebruik neus-mondkapje 

Op onderstaand filmpje zie je hoe je een neus- mondkapje gebruikt. 

https://vimeo.com/403728699 

 

Belangrijk te vermelden is dat: 

• Een neus- mondkapje maximaal drie uur gebruikt mag worden en daarna ververst dient te 

worden.  

• Vervang het neus- mondkapje als het te vochtig/nat is met lichaamsvocht of bij 

beschadiging.  

• Tussentijds wisselen is niet nodig bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar. 

• Draag het neus- mondkapje nooit om de hals 

• Het neus- mondkapje is een aanvulling op de basisregels. Ook met neus- mondkapje is de 

afstand van 1.5 meter belangrijk om in acht te nemen.  

https://vimeo.com/403728699
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LET OP! Het niet-medisch mondkapje is een aanvullende maatregel. Het vervangt de 

gezondheidscheck of de 1,5 meter afstand-maatregel niet. Oftewel, het is niet zo dat mensen met 

een niet-medisch mondkapje geen 1,5 meter afstand meer hoeven te bewaren. 

Nieuws Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/dringend-advies-

tot-dragen-van-mondkapjes 

Hoe zet je een niet-medisch neus-mondkapje op en weer af 

• Desinfecteer of was je handen 

• Pak alleen de lussen bij het op- en afdoen 

• Bedek neus, mond en kin 

• Druk de klem aan bij de neus 

• Raak het niet meer aan 

• Houdt nog steeds afstand 

• Gebruik het maximaal 3 uur 

• Gooi weg of was herbruikbare op 60°C 

• Desinfecteer of was opnieuw je handen 

COVID-maatregelen voor iedereen 

De algemene maatregelen die voor iedereen gelden zijn de meest effectieve wijze om een 

besmetting met het coronavirus te voorkomen. Om het risico op een besmetting voor jezelf en de 

zorgvragers zo klein mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen belangrijk:  

• Was je handen regelmatig, geen handen schudden,  

• 1,5 meter afstand bewaren van volwassenen,  

• Vermijd drukke plekken,  

• Hoest en nies in je elleboog,  

• Gebruik weggooi zakdoekjes.  

• Draag een (niet medisch) neus-mondkapje in het OV en op de door de burgemeester 

aangewezen plekken.  

• Laat je testen bij lichte klachten die kunnen wijzen op COVID-19 en blijf thuis tot de uitslag 

bekend is.  

• Reizen van en naar oranje gebieden/landen alleen als dat absoluut noodzakelijk is en blijf 

na thuiskomst uit oranje en rode gebieden/landen 10 dagen in thuisquarantaine. 

!!!Vanaf 1 december 2020 gaat de mondkapjesplicht in voor iedereen van 13 jaar en ouder. De 

mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten1, stationsgebouwen en luchthavens. Een 

mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. De mondkapplicht geldt in 

eerste instantie voor drie maanden van 1 december 2020 tot en met 1 maart 2021. Dit 

betekent dat het dringende advies in de publieke ruimten zoals hieronder beschreven in de 

komende 3 maanden een plicht is.  Na deze periode is verlenging van de mondkapjesplicht 

mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is worden de regeling weer ingetrokken. 

 
1 Onder publiek toegankelijke binnenruimtes wordt verstaan: “alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij 

men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft”. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes
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GGD’en en het gebruik van mondkapjes reguliere taken 

Het advies is om in te zetten op een gezondheidscheck en testen voorafgaand aan het client 

contact (zie bijlage  ‘gezondheidscheck’). Houd daarbij altijd rekening mee dat cliënten ervan 

uitgaan dat ze geen Corona gerelateerde klachten hebben maar dat dit geen garantie is dat ze niet 

besmettelijk zijn. Naar professioneel inzicht kan de medewerker, indien de situatie hierom vraagt, 

met gegronde reden afwijken van de richtlijn.  

We beschrijven hieronder vijf verschillende situaties: 

1. Publieke en algemene ruimtes2 

2. GGD medewerkers zonder fysiek klantcontact  

3. GGD medewerkers met fysiek klantcontact zonder lichamelijk onderzoek 

4. GGD medewerkers die medische handelingen verrichten  

5. GGD medewerker uit de risicogroep 

 

1. Publieke en algemene ruimtes 

In alle publieksruimtes (zoals receptie, wachtkamers en spreekkamers) waar cliënten en 

bezoekers komen, is het dringende advies zowel voor de cliënten vanaf 13 jaar als door de 

medewerkers: 

➢ Draag een niet medisch neus- mondkapje (hierna te noemen: neus-mondkapje). 

➢ Draag het neus- mondkapje ook als je als medewerker even door deze ruimte loopt. 

➢ In de communicatie naar cliënten aangeven dat zij een neus- mondkapje mee moeten 

nemen.  

Spreekkamer is ook een publieke ruimte en ook hier wordt een neus-mondkapje tijdens 

spreekuren (RAI, TBC, Seksuele Gezondheid, Consultatiebureaus) geadviseerd tenzij; 

➢ het gesprek op 1.5 meter afstand van elkaar gevoerd kan worden; 

➢ Als er gebruik wordt gemaakt van een plexiglas spatscherm. Medewerker en client dienen 

wel elk aan een kant van het plexiglas te zitten; 

➢ Medische handelingen worden verricht bij cliënten >12 jaar dan advies voor een medisch 

neusmondkapje.  

➢ Als de client COVID-19 verdacht of positief is, dan stap je over op een medische 

mondneuskapje als je geen 1.5 meter afstand kunt bewaren.  

Dit advies geldt niet bij consulten met kinderen tot 12 jaar zonder ouder/verzorger. Bij verkouden 

kinderen onder de 12 jaar is het advies een neus-mondkapje te gebruiken om de kans op 

verkoudheidsklachten (met name niet-corona gerelateerde klachten) bij de medewerker te 

verkleinen. 

Bij huisbezoeken aan cliënten geldt het advies zoals geformuleerd bij ‘spreekkamers’.  

 
2 Teststraten zijn geen publiek toegankelijke ruimtes Zij behoren tot het zogenaamde zorgdomein. 
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De medewerker hoeft geen neusmondkapje op als het gesprek op 1.5 meter afstand van elkaar 

gevoerd kan worden. Voor een eenduidig beleid kan toch overwogen worden om tijdens het gehele 

spreekuurcontact een mondkapje te gebruiken en niet alleen op het moment waarbij er contact is 

binnen de 1,5 meter  

 

Werk op (externe) locaties 

Medewerkers die werken in een gebouw van een andere organisatie of school: 

- Dringend verzoek zich aan te passen aan de daar geldende richtlijnen. Een uitzondering 

kan worden gemaakt, ter beoordeling aan de medewerker zelf. 

- In spreekkamerruimtes van andere instellingen waar GGD-medewerkers gebruik van 

maken gelden wel de eigen GGD spreekkamer-adviezen. 

- Bezoek op locatie i.v.m. technische hygiënezorg dan luidt het advies om alleen een 

medisch neus-mondkapje te dragen als de situatie onbekend of onveilig is. Zo niet, dan 

volstaat een neus-mondkapje. 

 

2. GGD medewerkers zonder fysiek klantcontact (kantoorfunctie, balie) 

De kantoorruimtes van de GGD zijn geen publieke ruimtes. Het dringende advies voor de 

medewerkers is ‘werk zoveel mogelijk thuis’ tenzij dit echt niet anders kan. Moet de medewerker 

toch op kantoor zijn? 

- Zolang de medewerker op de werkplek zit is een neus- mondkapje niet verplicht. Houd 

daarbij wel afstand van andere collega’s. Voor verplaatsingen binnen de eigen afdeling is 

een neus-mondkapje niet verplicht. 

- Wanneer de medewerker naar een publieke ruimte van het gebouw gaat, dan het 

dringende advies wel een neus- mondkapje te dragen en zich te houden aan de basisregels 

die voor iedereen gelden. 

- Medewerkers bij de balie maken gebruik van een plexiglas spatscherm. Bezoekers houden 

voldoende afstand. Daarmee is het gebruik van een neus-mondkapje voor de medewerkers 

van de balie en receptie niet nodig 

 

3. GGD medewerkers met fysiek klantcontact zonder lichamelijk onderzoek 

Kan de GGD medewerker 1,5 meter afstand houden tot de cliënt? 

-  Ja → Het dragen van een neus- mondkapje wordt geadviseerd maar is niet verplicht (zie 

ook ‘publieke ruimtes’).  

-   Nee → Het dragen van een neus-mondkapje wordt dringend geadviseerd. Indien de client 

COVID-19 verdacht of positief is, dan stap je over op een medische neus-mondkapje als je 

geen 1.5 meter afstand kunt bewaren.  

-> Denk hierbij aan de Consultatie-bureau’s, vaccinatiesessies, spreekuur JGZ 
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4.  GGD medewerkers met fysiek klantcontact met lichamelijk onderzoek  

Bij medische handeling en onderzoek langer dan 15 minuten of langer dan 3 minuten op 30  cm 

van het gezicht wordt gebruik gemaakt van een medische neus-mondkapje. 

 

Bij groep-/massavaccinaties is een neus-mondkapje niet verplicht omdat hier sprake is van 

veelvuldige maar kortdurende contactmomenten. Het risico op COVID-19 bij deze doelgroep wordt 

klein geacht. Bovendien vinden deze vaccinaties vaak plaats in grote ruimten. Ook hier geldt dat 

het dragen van een neus-mondkapje mogelijk is, indien de bezoeker of medewerker dit zelf wil. 

 

!Het staat bezoekers en GGD medewerkers uiteraard vrij om ook op plekken waar het dringende 

advies niet geldt, alsnog het neus-mondkapje te gebruiken. GGD’en maken zelf de afweging of ze 

bezoekers die een neus-mondkapje niet willen dragen de toegang weigeren 

 

5.  GGD medewerker uit de risicogroep 

Zie https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers; neem bij vragen contact op met je leidinggevende. 

Beroepsgroepen 

Een aantal beroepsgroepen hebben voor hun eigen werkzaamheden de COVID richtlijn aangepast 

naar de eigen situatie. In sommige gevallen gaan de maatregelen verder dan hierboven 

beschreven. Hieronder treft u een overzicht aan inclusief verwijzingen: 

Jeugdgezondheidszorg 

GGD GHOR Nederland heeft in samenwerking met Actiz, NCJ, AJN en V&VN een protocol ‘JGZ bij 

COVID-19 fases waakzaam, zorgelijk, ernstig’ opgesteld voor de zorgprofessionals werkzaam in de 

JGZ. Het protocol kent drie fases: waakzaam, zorgelijk en ernstig.  

Voor het gebruik van neus- mondkapjes worden de volgende maatregelen geadviseerd: 

➢ Consultatiebureau: alle medewerkers wordt geadviseerd neus-mondkapjes te dragen. 

Aan ouders wordt gevraagd een mondkapje van thuis mee te nemen en dat te dragen. We 

stellen dit niet verplicht en gaan niet in discussie indien ouders dit niet willen. 

➢ Bij groepsvaccinatie: alle medewerkers wordt geadviseerd mondkapjes te dragen. Voor 

de baliefunctie bij de vaccinaties worden spatschermen geadviseerd. 

➢ Huisbezoek: neonatale screeners en JGZ-professionals worden geadviseerd mondkapjes 

te dragen. 

➢ Bezoek aan scholen: medewerkers die een school bezoeken passen zich aan, aan de daar 

geldende richtlijnen. Het advies is om bij contact met BO en VO-scholen niet-medische 

mondkapjes te gebruiken en vraag je cliënt, indien >13 jaar, om dit ook te doen; wijk hier 

alleen gemotiveerd vanaf, mits jijzelf en je cliënt hiermee instemmen.   

Op 4 november 2020 is het protocol met betrekking tot het gebruik van mondkapjes 

aangescherpt. Het advies is als volgt: maak preventief gebruik van niet-medische 

mondneusmaskers.  

https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/JGZ-bij-COVID-19-fases-waakzaam-zorgelijk-ernstig-okt2020.pdf
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Momenteel (16-11-2020) zijn alle regio’s ingeschaald als zeer ernstig of ernstig. Op het 

coronadashboard is de actuele situatie te vinden. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

Zorgelijk/ernstig en zeer ernstig: 

• Voor JGZ medewerkers geldt het advies om vanaf inschalingsniveau “zorgelijk” een 

mondneusmasker tenminste type II te gebruiken (zie tabel).  

Waakzaam:  

• Het gebruik van een niet-medisch mondneusmaskers geldt voor situaties waar GEEN 

sprake is van verdenking op COVID-19 besmetting.  

• JGZ medewerkers kunnen preventief een niet-medisch neus-mondkapje gebruiken bij 

face-to-face contact met ouders en jongeren ZONDER (verdenking op) COVID-19, om te 

voorkomen dat zij zelf besmet raken met COVID-19 of dat zij ouders en jongeren 

besmetten. 

 

Onderstaand schema geeft weer wat waar te gebruiken bij inschalingsniveau 

ZORGELIJK, ERNSTIG, ZEER ERNSTIG: mondneusmasker tenminste type II: 

 
niet medisch 
mondneusmasker 

chirurgisch type II 
mondneusmasker 

IIR mondneus-
masker 

Publieksruimte/wachtkamer X 
  

CB's, spreekuren, 
> 1,5 meter afstand en CM < 15 
min. 

 

X 

  

CB's, spreekuren,  
< 1,5 meter afstand en CM > 15 
min. 

 
X 

 

Huisbezoeken* 
HB (verdenking) besmetting 
Covid 

 

 

X 

 

 

X 

Vaccinaties  X  

* Het RIVM acht het niet nodig om bij ieder huisbezoek een medisch masker te dragen indien de 1,5m afstand 

tot de ouders bewaard kan worden. Tijdens de neonatale screeningen (hielprik en gehoorscreening) is bv 

afstand houden tot de ouders goed mogelijk. 

Voor meer informatie over de escalatieladder klik hier (update 1 oktober 2020) en voor het 

landelijk beleid JGZ klik hier (update: 14 oktober 2020).  

 

JGZ/Publieke Gezondheid Asielzoekers 

De medewerkers van PGA’ers werken conform het besluit van de lokale GGD. Vanuit het Centrum 

Opvang Asielzoekers (COA) is wel het dringend advies om overal mondkapjes te gebruiken, ook bij 

huisarts en JGZ op locatie.  

 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/JGZ-bij-COVID-19-fases-waakzaam-zorgelijk-ernstig-okt2020.pdf
https://www.ncj.nl/themadossiers/coronavirus/beleid-jgz/
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Toezichthouders kinderopvang 

Toezichthouders voeren locatiebezoeken uit met inachtneming van de RIVM richtlijnen. GGD GHOR 

Nederland heeft voor de toezichthouders het advies ‘Veilig op inspectie tijdens de coronacrisis’ 

opgesteld (laatste versie: 15 oktober 2020). Het advies vermeldt: 

 

• Draag, tijdens het bezoek van de locatie, een mondkapje zoals dit ook wordt genoemd in 

het protocol ‘Kinderopvang & COVID-19’ opgesteld door de Brancheorganisatie 

Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor 

Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW (update 29 oktober 2020).  

• Wanneer je rondloopt door de locatie draag je het mondkapje.  

• Wanneer je op een vaste plek zit, kun je het mondkapje af doen.  

• Volg bij het op- en afdoen van het mondkapje de hiervoor beschreven richtlijnen vanuit de 

Rijksoverheid.  

• Bespreek je handelwijze met de houder en/ of beroepskracht. 

Het protocol kinderopvang & COVID-19 raadt het dragen van mondkapjes door de pedagogisch 

medewerkers tijdens het werk af. Voor bezoek geldt: “Dringend advies aan ouders en andere 

bezoekers (bijv. GGD inspecteurs, leveranciers) om een mondneuskapje te dragen, wanneer zij de 

locatie betreden.” 

Infectieziekten - Tuberculose  

Voor verrichtingen op tbc-afdelingen, contactonderzoek op locatie en tbc-huisbezoek heeft de CPT 

(Commissie Praktische Tuberculosebestrijding) het advies ‘Hygiënische maatregelen in het kader 

van bescherming tegen infectie met Coronavirus SARS-CoV-2 bij noodzakelijke verrichtingen op 

tbc-afdelingen, contactonderzoek op locatie en tbc-huisbezoek’ opgesteld. Dit advies is getoetst bij 

het RIVM en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). In het advies wordt ook het 

gebruik van neus-mondkapjes beschreven. Alle TBC-afdelingen van de GGD hebben dit advies 

ontvangen Voor meer informatie zie bijlage 2. Laatste update: 26 november 2020.  

!Door nieuwe inzichten kunnen adviezen gaandeweg aangepast worden. De meest recente versie 

staat op myCPT die alleen toegankelijk is voor TB-bestrijders.  

Forensische geneeskunde 

De wetenschappelijke beroepsvereniging voor forensisch artsen (Forensisch Medisch Genootschap) 

heeft een handelingskader ‘COVID-19 Forensisch artsen’ opgesteld (versie 6-5-2020). In dit kader 

staat beschreven welke maatregelen de forensisch arts kan nemen om zichzelf te beschermen en 

besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hieronder volgt per forensische 

activiteit alleen advies t.a.v. het gebruik van neus-mondkapjes. Deze maatregelen zijn in een 

aantal gevallen niet los te zien van andere maatregelen in het handelingskader.  

Lijkschouw 

Invasieve handelingen (bijvoorbeeld afname van bloed/urine): is het geadviseerd om een 

chirurgisch mondmasker en een dubbele laag handschoenen te dragen (aangezien er geen 

aerosolvorming plaatsvindt bij deze handelingen, maar er wel een risico aanwezig is voor 

opspattend besmet materiaal).  

https://ggdghor.nl/thema/toezicht-kinderopvang/
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang
https://www.forgen.nl/file/c82bea7ee1ee247575cebd1609cc85a4
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Reële verdenking of bewezen infectie COVID-19: er wordt geadviseerd om volledige PBM te 

gebruiken: PBM houdt in chirurgisch masker, spatbril, dubbele laag niet-steriele handschoenen en 

een vochtwerend voorschort.  

Als het een lijkvinding betreft waarbij het zeer aannemelijk is dat overleden al meer dan 48 uur 

dood is, hoeven geen aanvullende maatregelen te worden getroffen.   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html   

 

Euthanasie 

Indien er (mogelijk) sprake is van besmetting met Covid-19: 

- Geen contact met de familie 

- Verricht slechts een lijkschouw op afstand. Indien er toch reden is voor een uitgebreidere 

schouw, draag dan geadviseerde de standaard beschermingsmiddelen (neus-mondkapje als 

aanvullende maatregel is niet verplicht).  

Bloedafname 

Indien er een risico op Covid-19 dan wordt de bloedgever door de forensisch arts met PBM (mond-

neusmasker, schort met lange mouwen, handschoenen, spatbril) geprikt. Indien dit niet 

realiseerbaar is in tijd of vanwege een tekort aan PBM dan kan de forensisch arts ervoor kiezen 

geen bloedafname te verrichten.  

 

Letselbeschrijvingen en rapportages 

Indien cliënt verdacht wordt van covid-19 besmetting, of bijpassende klachten heeft dan kijken of 

het letselonderzoek op dat moment strikt noodzakelijk is. 

Zeden onderzoek 

Als een slachtoffer (mogelijk) besmet is met covid-19 moet het aantal personen aanwezig bij het 

onderzoek tot een minimum worden beperkt en dienen er adequate persoonlijke 

beschermingsmaatregelen worden getroffen. De forensisch arts is hierin regievoerder. 

Arrestantenzorg 

Bezoek aan cellencomplex: geadviseerd wordt om de door de politie voorgeschreven regels op te 

volgen.  

Insluiting: 

• De arrestant krijgt bij insluiting een mondkapje en temperatuur wordt door 

arrestantenverzorgers opgemeten. 

• De forensisch arts beoordeelt -in beginsel telefonisch- het risico op besmetting met corona 

op basis van de criteria in de LCI-richtlijn. Iedere arrestant met koorts of kortademigheid 

moet gezien worden om detentiegeschiktheid te bepalen. Alleen indien noodzakelijk wordt 

er een lichamelijk onderzoek gedaan. 

Consulten: 
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• Probeer indien mogelijk consulten telefonisch af te handelen. 

• Verslaafden moeten in de regel wel worden bezocht. Inschatting van de mate van 

onttrekking en intoxicatie kan initieel ook op 1,5 meter afstand.   

 

 

Veilig Thuis 

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis volgt de algemene richtlijnen die voldoende aanknopingspunten 

biedt. Niet alle Veilig Thuis-organisaties zijn gepositioneerd onder een GGD.  De GGD’en die wel 

Veilig Thuis als onderdeel van hun organisatie hebben kunnen gebruik maken van het 

“Handelingsperspectief contact direct betrokkenen Veilig Thuis en cliënt contact Meldpunt & Advies 

Bijzondere Zorg in acute of crisissituaties (MABZ)” welke GGD Zaanstreek-Waterland heeft 

opgesteld.  

Ten aanzien van het gebruik van mondkapjes het volgende: 

Contact met direct betrokkenen in het reguliere proces 

(huisbezoeken, kantoorbezoeken, VenV-blokken (VT), Mobiele Triage en Vervoer Unit (MTVU), 

(MABZ) 

➢  alle contacten zoveel mogelijk telefonisch/beeldbellen; 

➢ indien fysiek overleg plaatsvindt op kantoor dan wordt geadviseerd neus-mondkapje te 

dragen conform beleid ‘Spreekuren’ (zie blz. ..) 

Contact met direct betrokkenen crisisuitruk/blijf-aanvraag 

Bij crisis-uitruk en blijf-aanvraag – acute situatie – kan het soms niet anders dat het wenselijk is 

wel fysiek aanwezig te zijn en face to face  in contact te komen met betrokkenen om de 

crisissituatie te beheersen.  

Voor de gevallen dat uitgerukt moet worden liggen er persoon beschermende middelen voor het 

crisisteam en/of de blijf aanvraag screener klaar bestaande uit: 

o 2 beschermende overalls 

o 2 paar handschoenen 

o 2 mondkapjes 

o 2 brillen 

o Desinfecterende gel 

 

Dit pakketje ligt standaard klaar voor de crisisdienst en kan mee bij de uitruk waar geen zicht is 

gekregen op de gezondheidssituatie van direct betrokkenen, zodat ter plekke alsnog de PBM 

ingezet kan worden als de situatie hierom vraagt. 
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Specifiek beleid MABZ/Contact met cliënten MTVU  

(risico van escalatie moeilijk vooraf in te schatten) 

Bij de MTVU – niet acuut-acute situatie – kan het soms niet anders dat het wenselijk is wel fysiek 

aanwezig te zijn en face to face  in contact te komen met betrokkenen om de situatie te 

beheersen. In deze situaties gaan we altijd fysiek face to face in gesprek (bij een MTVU aanvraag 

kunnen we dus met beschermende kleding op huisbezoek gaan). In deze gevallen dat uitgerukt 

moet worden liggen er beschermende middelen voor het MTVU team klaar, bestaande uit: 

o 2 beschermede overals 

o 2 paar handschoenen 

o 2 mondkapjes 

o 2 brillen 

o Desinfecterende gel 

Dit pakketje ligt standaard klaar voor de MTVU-dienst en kan mee bij de uitruk waar geen zicht is 

gekregen op de gezondheidssituatie van direct betrokkenen, zodat ter plekke alsnog de PBM 

ingezet kan worden als de situatie hierom vraagt. 

 

 

Overige informatie 

Hoe was je handen zorgvuldig na clientcontact 

Na elk clientcontact zorgvuldig handen wassen met water en zeep of desinfecteer, klik hier. 

Versie: update 18 augustus 2020 

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg 

Desinfecteer bij cliënten met klachten ook de stoel, deurkruk en eventuele andere oppervlakten die 

met de handen zijn aangeraakt. 

Versie: LOI, vastgesteld 17 maart 2020 

Hoe communiceer je in begrijpelijke taal over het Corona-virus  

Op de website van Pharos wordt in 13 verschillende talen uitleg gegeven over ‘Het Corona-virus’ 

inclusief ondersteunende tekeningen. In het contact met cliënten kan deze informatie zeer 

behulpzaam zijn. 

 

  

Tekeningen uit de folder ‘Het Corona-virus’ die de boodschap visueel ondersteunen. 

Versie: 15 oktober 2020. 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg
https://www.pharos.nl/coronavirus/?utm_source=Pharos+e-zine&utm_campaign=34835ade99-Pharos+Nieuws+oktober+2020&utm_medium=email&utm_term=0_c0496328de-34835ade99-50095353
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Bijlage 1: Gezondheidscheck: Stel uw bezoeker de volgende vragen 

 

 

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak 
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Bijlage 2: Hygiënische maatregelen in het kader van bescherming tegen infectie met 

Coronavirus SARS-CoV-2  bij noodzakelijke verrichtingen op tbc-afdelingen, 

contactonderzoek op locatie en tbc-huisbezoek 

 

Preambule 

Deze adviezen zijn opgesteld conform de Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis van het 

RIVM  Versie 3 november 2020 en afgestemd met het RIVM-LCHV 

 

Overige referentiedocumenten: 

Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting van de Federatie Medische 

Specialisten 

Factsheet 'Wanneer is welk persoonlijk beschermingsmiddel nodig in de zorg’ 

Algemeen 

Vraag bezoekers conform het beleid van de lokale GGD van de tbc-afdeling een (niet medisch) 

mondneusmasker te gebruiken en de handen te desinfecteren. 

• Geef op de website van de afdeling TBC-bestrijding informatie over welke onderzoeken 

plaatsvinden. 

• Zorg voor spreiding van de afspraken van cliënten op het spreekuur zodat opeenhoping van 

groepen personen wordt vermeden. 

• Zorg dat in de wachtkamer de cliënten 1.5 meter uit elkaar kunnen zitten. 

• Hang posters op in de wachtkamer en functieruimten met hygiëne instructies om 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

• Vraag cliënten de corona-gezondheidscheck en de tbc-gezondheidsvragenlijst al voor hun 

komst of in de wachtkamer in te vullen zodra ze zich melden. 

• Probeer bij cliënten met klachten tevoren triage te laten plaatsvinden in hoeverre de 

klachten TB-gerelateerd of corona-infectie gerelateerd kunnen zijn. Laat triage 

zoveel mogelijk door de artsen of verpleegkundigen uitvoeren en de arts het beleid 

bepalen. 

o Bij telefonisch contact met de cliënt belt de arts of verpleegkundige terug of wordt 

de cliënt met hen doorverbonden.  

o Bij cliënten met klachten aan de balie zie punt A1.  

• Raadpleeg de hygiëne adviseur  / deskundige infectie preventie (DIP-er) van uw GGD over 

het gebruik van geschikte middelen voor handdesinfectie en de reiniging van oppervlakten.  

A. Onderzoek bij de afdeling tbc-bestrijding van de GGD 

1. Baliefunctie en aanmelden cliënt: 

• Zorg dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen cliënt en medewerker, of maak 

gebruik van een loket dat met behulp van plexiglas of iets dergelijks gesloten kan worden 

waarbij geluidsoverdracht nog wel mogelijk is. Maak een lijn voor de balie indien 

noodzakelijk. 

https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/LEIDRAAD%20PBM%20SARS-COV-2%20V5.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/LEIDRAAD%20PBM%20SARS-COV-2%20V5.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/19/factsheet-wanneer-is-welk-persoonlijk-beschermingsmiddel-nodig-in-de-zorg
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg
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• Neem geen IND papieren en ID kaart  aan. Laat ze  de papieren in een bak leggen. Laat de 

cliënten hun ID kaart tonen. 

• De baliemedewerker vraagt bij iedere cliënt naar hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of 

reuk- of smaakverlies. Check tbc-gezondheidsvragenlijst en aanvullend de corona- 

gezondheidscheck.  

• Bij BCG-vaccinatie vraagt de  baliemedewerker ook de ouder  of begeleider naar hoesten, 

verkoudheidsklachten, koorts, of reuk- of smaakverlies en de corona- gezondheidscheck . 

• Bij twijfel over te nemen maatregel raadpleeg de arts of verpleegkundige. 

• Bij klachten (hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of reuk- of smaakverlies) krijgt de 

cliënt of ouder/begeleider al bij de balie een mondneusmasker uitgereikt alvorens verdere 

onderzoeken te starten.  

o Bij verkoudheidsklachten kan een chirurgisch mondneusmasker volstaan,  

o Bij hoesten blijft een FFP2 mondneusmaskers geïndiceerd.  

o Laat een client met klachten in een aparte ruimte wachten  

o Volg bij  hoestende cliënten het al bestaande beleid verdenking TB (zet de client 

apart en schakel de arts of verpleegkundige in). 

2. Na 1e triage aan de balie afdeling tbc-bestrijding: 

Algemeen 

• Zorg dat maar één client binnen komt in de functieruimte. Uitzondering zijn kinderen 

waarbij één van de ouders aanwezig moet zijn. 

• Houdt in de spreek- / behandelkamer ook een afstand van 1,5 meter aan als er geen 

verrichtingen plaatsvinden. Zorg voor een opstelling van de stoelen in alle ruimtes die dit 

mogelijk maakt.  

• Draag een chirurgisch mondneusmasker (type IIR) bij handelingen waarbij geen 1,5 meter 

afstand in acht genomen kan worden.  

• Was na elk cliëntcontact zorgvuldig je handen met water en zeep of desinfecteer. 

 

Verrichtingen 

• BCG zetten: 

Gebruik een spatbril conform de werkinstructie zetten BCG.  

Als de personele bezetting het toelaat is het advies het kind door een medewerker vast te laten 

houden terwijl de ouder op 1,5 meter afstand blijft.  

Indien dat niet mogelijk is: instrueer de ouder / begeleider om het kind op de juiste wijze vast 

te houden, het hoofd af te wenden en niet naar de arm van het kind of MTM’ er te kijken. 

 

Desinfecteer spatbrillen na gebruik met een daarvoor geschikt middel.  

 

• THT zetten en aflezen: 

Ga niet recht tegenover de cliënt zitten, maar laat de cliënt de linkerarm naar opzij uitsteken. 

Hiermee creëer je meer afstand en kijk je de cliënt niet in het gezicht. Zorg voor een opstelling 

van de stoelen die dit mogelijk maakt.  

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.kncvtbc.org/uploaded/2019/05/5.1_BCG.pdf
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Instrueer  de cliënt het hoofd af te wenden en niet naar de eigen arm of MTM’ er te kijken. 

 

• Venapunctie:  

Probeer zoveel mogelijk afstand tot de client te bewaren. Kijk je de cliënt niet in het gezicht. 

Zorg voor een opstelling van de stoelen die dit mogelijk maakt.  

 

Instrueer  de cliënt het hoofd af te wenden en niet naar de eigen arm of MTM’ er te kijken. 

 

• Maken  X-thorax: 

Laat de cliënt zelf met de borst tegen de plaat plaatsnemen en houdt zelf zoveel als mogelijk 

afstand zonder dat de kwaliteit van de foto wordt beïnvloed. 

 

Corrigeer de houding alleen door de cliënt van achteren te benaderen. Na het maken van de 

foto doe je een stap terug en laat de cliënt langslopen richting kleedkamer. 

 

Maak na iedere cliënt de platen schoon en desinfecteer de kinsteun met een daarvoor geschikt 

middel.  

 

• Consult arts (anamnese en lichamelijk onderzoek)  

Beluister de longen door de patiënt van achter te benaderen en draag een chirurgisch 

mondneusmasker (type IIR)   

 

Bespreek de uitkomsten van lichamelijk onderzoek, diagnostiek of behandeling, na afloop, 

zodat u weer 1,5 meter afstand kunt houden 

 

• Sputumafname en sputuminductie  

Sputuminductie is een risicovolle handeling waarbij aerosolvorming optreedt en  de gebruikte 

materialen gecontamineerd worden met sputum en speeksel. Hierbij dient de medewerker 

aanvullende PBM te gebruiken (zie onderstaand tekstvak).  

 

Volg de Werkinstructie sputumafname (spontaan en inductie) en draag een mondneusmasker 

FFP2. 

 

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/LEIDRAAD%20PBM%20SARS-COV-2%20V5.pdf
https://www.kncvtbc.org/uploaded/2016/09/3.3_tuberculose.pdf
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Vraag de cliënt na afloop de handen zorgvuldig te wassen met water en zeep of  te 

desinfecteren. 

Contactonderzoek op locatie 

Bij de voorbereidingen om contactonderzoek op locatie uit te voeren worden de hygiënische 

maatregelen  meegenomen zodat op de locatie het verantwoord is om volgens de geldende 

instructies het onderzoek ter plekke uit te voeren  

1. Uitnodigingsbrief 

Vraag cliënten tevoren de gezondheidsvragenlijst in te vullen. 

 

Vraag cliënten met gezondheidsklachten telefonisch contact op te nemen met de GGD, 

zodat een telefonische triage kan worden gedaan en afspraken voor het vervolgtraject  

gemaakt kunnen worden.  

 

2. Onderzoek op locatie 

 

Algemeen 

Zorg dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de te onderzoeken cliënten in de 

wachtrij of wachtruimte en met de medewerker tijdens het onderzoek. 

 

Draag een chirurgisch mondneusmasker (type IIR) bij handelingen waarbij geen 1,5 meter 

afstand in acht genomen kan worden.  

Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) indien: 

 - patiënten met (hoest)klachten bij wie er een vermoeden is van COVID-19 en het (lichamelijk) 

onderzoek langer dan 15 minuten duurt 

- risicovolle handelingen 

 

Bij de bovenstaande verrichtingen zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor 

druppel- en contactisolatie geïndiceerd:  

• Wegwerphandschoenen 

• Beschermende bril of face shield  

• Schort met lange mouwen, spatwaterdicht 

 

Beschermende kleding volgens protocol uitdoen: 

• Schort uitdoen en binnenste buiten opvouwen in de prullenbak. 

• Mondneusmasker afdoen en in prullenbak deponeren. 

• Handschoenen uittrekken en in prullenbak deponeren 

• Beschermende bril of face shield, handen en onderarmen met alcohol reinigen 

• Plastic afvalzak dichtknopen zonder de lucht eruit te duwen en meegeven aan de 

schoonmaak eind van de dag. Niet in chemische afvalbak doen! 

• Bij gebruik doktersjas deze na gebruik wassen op 60 graden. 

 

Desinfecteer bij cliënten met klachten ook de stoel, deurkruk en eventuele andere 

oppervlakten die  met de handen zijn aangeraakt. 

 

Volg de instructies van de lokale GGD bij het zelf afnemen  van een COVID-19 monster tijdens het 

consult        

 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/LEIDRAAD%20PBM%20SARS-COV-2%20V5.pdf
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De medewerker controleert bij elke cliënt of de tbc-vragenlijst en de corona-

gezondheidscheck  is ingevuld en eventuele klachten zijn gesignaleerd.  

 

Bij klachten (hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of reuk- of smaakverlies) krijgt de 

cliënt een mondneusmasker uitgereikt. Bij verkoudheidsklachten kan een chirurgisch 

mondneusmaskers volstaan, bij hoesten blijft een FFP2 mondneusmaskers geïndiceerd en 

wordt cliënt apart of als laatste geholpen. Laat de client met klachten  in een aparte ruimte 

of zo nodig buiten wachten. Er kan ook voor gekozen worden deze cliënten op de GGD-

locatie te ontvangen.  

 

3. Verrichtingen 

 

THT zetten en aflezen: 

Ga niet recht tegenover de cliënt zitten, maar laat de cliënt de linker arm naar opzij 

uitsteken. Hiermee creëer je meer afstand en kijk je de cliënt niet in het gezicht. Zorg voor 

een opstelling van de stoelen die dit mogelijk maakt.  

 

Instrueer  de cliënt het hoofd af te wenden en niet naar de eigen arm of MTM’ er. 

 

Desinfecteer of was na elk cliëntcontact zorgvuldig je handen (hiervoor dienen dus 

voorzieningen op locatie te zijn). 

 

B. Verpleegkundig huisbezoek bij  TBC-patiënt 

 

Uitgaande van de zorgvraag worden de volgende vragen doorlopen: 

 

• Kan het huisbezoek uitgesteld worden? 

Zo ja:   huisbezoek uitstellen.  

Zo nee:  stel de volgende vragen:  

 

• Kan de zorg op een andere manier worden uitgevoerd (bv uitnodigen GGD, 

telefonisch/beeldbellen/KPN zorgmessenger, inzet Tolk TVCN m.b.v. conference 

call ? 

Zo ja:   de zorg op een andere manier uitvoeren. 

Zo nee:  volg dan de volgende stappen: 

  

• Is  de medewerker klachtenvrij (niezen, verkoudheid, hoesten of koorts)? 

Zo ja:   medewerker kan huisbezoek doen. 

Zo nee:  een klachtenvrije medewerker huisbezoek laten doen. 

 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg
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Hanteer de volgende uitgangspunten tijdens het huisbezoek: 

• Draag een chirurgisch mondneusmasker type IIR. 

• Draag bij een patiënt met vermoede of bevestigde besmettelijke tuberculose een FFP2 

mondneusmaskers conform de normale hygiënemaatregelen bij een huisbezoek. 

• Vraag bij het maken van een afspraak en de dag zelf voorafgaand aan het bezoek naar 

klachten bij iedere patiënt en huisgenoten aan de hand van de corona gezondheidscheck.  

Indien coronavirus gerelateerde-klachten aanwezig zijn: 

• Overweeg opnieuw of het huisbezoek uitgesteld kan worden  

• Zorg indien mogelijk 

o voor 1,5 meter afstand.  

o dat alleen de patiënt in dezelfde kamer is. 

• Was voor en na elk huisbezoek zorgvuldig je handen met water en zeep of desinfecteer. 

  

Meenemen van persoonlijke beschermingsmaatregelen tijdens huisbezoek: 

• Handdesinfectie 

• Mondneusmaskers FFP2 en chirurgische mondneusmaskers 

 

Indien (verdenking voor) coronavirus gerelateerde-klachten 

• Wegwerphandschoenen 

• Beschermende bril of face shield  

• Beschermende schort.  

Toelichting op de kwaliteitseisen waar de verschillende PBM aan moeten voldoen 

Tabel persoonlijke beschermingsmiddelen. 

  

Persoonlijk 

beschermingsmiddel 

Minimale eis* Opmerkingen  

Handschoenen Latex, nitril 

EN 374-1,2 en EN 455-

1,2,3,4 zichtbaar op de 

doos 

  

Halterschort, schort lange 

mouwen 

Spatwaterdicht   

Veiligheidsbril, face-shield, 

ruimzichtsbril, disposable bril 

Aanwezigheid 

oogbescherming aan 

zijkanten 

Desinfectie met alcohol 70% bij 

meermalig gebruik 

Ademhalingsbeschermings 

maskers** 

FFP2/ FFP1 Gebruik FFP2 bij medische 

procedures die een infectieus 

aerosol genereren*** 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Tabel persoonlijke beschermingsmiddelen. 

  

Persoonlijk 

beschermingsmiddel 

Minimale eis* Opmerkingen  

Op ieder 

masker vermelding CE 

met 4-cijferig nummer 

Chirurgisch 

mondneusmaskers** 

Type II 

Vermelding staat niet op 

masker, alleen op de 

doos 

  

Type IIR (= niet-

vochtdoorlatend) 

Vermelding IIR staat niet 

op masker, alleen op de 

doos 

Voor preventief gebruik volstaat 

een chirurgisch 

mondneusmasker type II 

  

  

Voor verzorging van patiënten 

volstaat een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR  

* De vereiste NEN-normen staan beschreven in de WIP-richtlijnen persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

** Zowel het chirurgisch mondneusmasker als ademhalingsbeschermingsmasker kan 3 uur 

achtereen, bij verschillende patiënten, gedragen worden. Tussentijds op- en afzetten mag alleen 

als de buitenkant van het masker geheel niet wordt aangeraakt door handen of oppervlakken. 

*** De Federatie Medisch Specialisten heeft een overzicht van deze medische procedures 

gepubliceerd. 

 

 

https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-vwk
https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-vwk
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20Medische%20procedures%20infectieuze%20aerosol%20genereren%20%28IAGP%29%20met%20SARS-CoV-2.pdf

