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Protocol Corona COVID-19 - Ten behoeve van de Thuiszorg!  
 
 

 
Omgekeerde isolatie 

 

 
Strikte isolatie 

 
Alle Cliënten: Zonder klachten van 
verkoudheid en/of koorts 
 
Extra voorzichtigheid geboden bij 
cliëntenmet een verminderde weerstand 
door o.a. Ca, verminderde longfunctie o.a. 
COPD, spierziekten o.a. Duchenne, ALS, SMA, 
CVA, DM en hart en vaatziekten! 
 

 
Client: Met Klachten van verkoudheid en/of 
koorts 
 
Extra voorzichtigheid geboden bij cliënten 
met verminderde weerstand door o.a. Ca, 
verminderde longfunctie o.a. COPD, 
spierziekten o.a. Duchenne, ALS, SMA, CVA, 
DM en hart en vaatziekten! 
 

 
Zorgverlener: Zonder Klachten van 
verkoudheid en koorts 
 

 
Zorgverlener: Zonder klachten van 
verkoudheid en koorts 

 
Benodigdheden: 
 

- Handschoenen 
- Chirurgische mondmaskers FFP1 

 

 
Benodigdheden: 
 

- Handschoenen 
- Schort/pak met hoofdbedekking 
- Overschoenen 
- Bril 
- Mondmasker FFP2 zonder filter.  

(Indien niet aanwezig FFP3) 
 

 
Acties: 
 

- Hang kaart op de voordeur; 
omgekeerde isolatie instructie kaart!  

- Handen wassen en gebruik van 
handalcohol 

- Trek handschoenen aan 
- Zet mondmasker op FFP1 
- Verwissel indien de duur van de zorg 

>3 uur, elke 3 uur uw mondmasker 

 
Acties:  
 

- Hang kaart op de voordeur; Strikte 
Isolatie instructie kaart! 

- Informeer de huisarts en GGD 
- Kleed u buiten de voordeur om, 

indien cliënt door het hele huis 
loopt. Anders een aparte ruimte 
waar u zich om kunt kleden bij 
voorkeur met vuilnisbak en wastafel.  
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- Voor u vertrekt, gooi alle benodigde 
beschermingsmateriaal weg in een 
afgesloten vuilnisbak 

- Was uw handen 
 

- Zie instructies omkleedprocedure! 
https://www.youtube.com/watch?v=tmrq
hhjBKho 

- Verzorg uw Client volgens zorgplan 
- Bij vertrek alles weggooien in een 

afgesloten vuilniszak, volgens de 
uitkleedprocedure!  

- Noteer de EWS Score in uw 
rapportage, bij voorkeur 3 x daag! 

- Indien afwijkend bel de huisarts en 
bij direct bedreigde vitale functies 
112. Vermeld dat het om een 
verdachte of indien bevestigde 
cliënt gaat met het Corona virus!  

 
 
Aandachtspunten: 
 

- Beperk het aantal zorgverleners, maar 
sla geen zorgmoment over! 

- Indien zorgverlener klachten heeft 
als hoesten, probeer de inzet van 
andere zorgverleners in te zetten. 
Indien dit niet mogelijk is, gebruikt de 
zorgverlener bij voorkeur een FFP2 
Masker zonder filter.  

- Beperk het aantal sociale contacten 
- Familie hoeft alleen goede 

hygiënische maatregelen en 1,5 
meter afstand te houden 

- Omgekeerde isolatie stoppen 
wanneer de overheid weer 
toestemming geeft!  
 
 
Indien Zorgverlener klachten heeft 
als hoesten en koorts Temp >38 
graden blijf thuis en meld u ziek!! 
Werkgever of ZZP-team dient 
vervangende zorgverlener te regelen! 
Sla geen zorgmoment over!  

 

 
Aandachtspunten: 
 

- Verzorg de cliënt als laatst in uw 
route (indien mogelijk) 

- Beperk het aantal zorgverleners, 
maar sla geen enkel zorgmoment 
over!  

- Indien zorgverlener klachten heeft 
als hoesten, probeer de inzet van 
andere zorgverleners in te zetten. 
Indien dit niet mogelijk is gebruikt de 
zorgverlener bij voorkeur een FFP2 
Masker zonder filter.  

- Bij gebruik Tensiemeter, 
glucosemeter en thermometer, deze 
bij de cliënt aanwezig laten.  

- Beperk het aantal Sociale Contacten.  
- Houd de namen bij van de 

zorgverleners  
- Informeer de sociale contacten en 

familie die op bezoek komt! 
- Strikte isolatie protocol pas stoppen 

p/o huisarts en bij >73 uur 
klachtenvrij!!  

 
Indien Zorgverlener klachten heeft 
als hoesten en koorts Temp >38 
graden blijf thuis en meld u ziek!! 
Werkgever of ZZP-team dient 
vervangende zorgverlener te 
regelen! Sla geen zorgmoment over!  
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