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1. Doelstelling 
 

Indien vervoer van geïsoleerde patiënten noodzakelijk is, wordt onderstaande procedure toegepast.  
 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Alle medewerkers van de (onderzoeks-)afdeling, consultatie nemen de voorgeschreven 
maatregelen in acht en dit om overdracht te voorkomen. 

3. Definities/Begripsomschrijvingen 
 
Isolatiemaatregelen: onder isolatiemaatregelen verstaat men preventieve maatregelen die erop 
gericht zijn besmetting tussen patiënten, personeelsleden en omgeving te voorkomen. Deze 
maatregelen kennen verschillende gradaties: van zeer eenvoudige richtlijnen tot de meest strenge 
voorschriften. 
 

4. Inhoud 

Het vervoer van patiënten in isolatie verpleegd, wordt beperkt tot het uiterst noodzakelijke. 

4.1. Indien mogelijk gaat het consult/onderzoek op de kamer door: 
• Verwittig de onderzoeksafdeling/arts telefonisch. De isolatie-indicatie is zichtbaar in het EPD. 
• Volg de instructies op de isolatiefiche aan de kamerdeur bij het betreden van de kamer. 

 
4.2. Indien een transfer naar onderzoeksafdeling/consult toch noodzakelijk is: 
• Verwittig de onderzoeksafdeling/arts telefonisch. De isolatie-indicatie is zichtbaar in het EPD. 
• Maak goede afspraken zodat er geen of slechts korte wachttijd is voor de patiënt. 
• Het vervoer van de geïsoleerde patiënten gebeurt door medewerkers van de afdeling. Deze 

medewerkers moeten zelf geen extra maatregelen nemen maar hebben wel steeds aandacht 
voor goede handhygiëne zoals voorgeschreven op isolatiefiche ter hoogte van de kamerdeur. 

 
o Bij het verlaten van de kamer worden bij de patiënt de maatregelen genomen zoals op 

de isolatiefiche beschreven staan. 
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o Indien vervoer met bed: wordt voor het vervoer de baar aan het hoofd- en voeteinde 
ontsmet (Umonium spray of wipes, indien het gaat om Clostridium difficile of norovirus 
wordt een javeloplossing gebruikt). 

o Indien vervoer met rolstoel: wordt de rolstoel afgedekt met een proper steeklaken. De 
handgrepen en de contactpunten van de rolstoel worden na gebruik ontsmet 
(Umonium spray of wipes, indien het gaat om Clostridium difficile of norovirus wordt 
een javeloplossing gebruikt). 

o Als er zuiver materiaal (vb. dossier, medicatie, monitor, …) wordt meegenomen tijdens 
het vervoer, voorziet men het bed van een propere sprei.  
 

• Medewerkers hebben steeds aandacht voor goede handhygiëne. 
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