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Transport van bevestigde COVID-19 patiënt of van patiënt waarvoor COVID-19 status ‘pending’ is 
 
Enkele basisprincipes:  

- Het transport van deze patiënten wordt beperkt tot het uiterst noodzakelijke.  
- Transport met bed wordt sterk aangeraden owv klinische toestand van de patiënt. 
- En wordt uitgevoerd door 1 ‘vuile’ medewerker die PBM’s draagt en 1 ‘zuivere medewerker die geen PBM’s 

draagt, behalve masker (ook bij transport met rolstoel) 
 
1.  Transport binnen het ziekenhuis 

- Spreek tijdstip van het transport concreet af 
 

- ‘vuile’ medewerker maakt de patiënt transport klaar en draagt hierbij alle PBM’s (zie isolatiefiche contact + 
druppel (+lucht)) 

 
- Maatregelen patiënt (zie isolatiefiche contact + druppel (+lucht)) 

o Handen ontsmetten 
o Chirurgisch masker indien niet beademd 
o Transport met bed:  

 Dek de patiënt toe met een zuiver laken  
 Materiaal mag meegegeven worden in een zuivere zak op het zuivere laken 
 Ontsmet hoofd- en voeteinde van het bed 

o Transport met rolstoel:  
 Leg een zuiver laken in de rolstoel (waarop de patiënt gaat zitten)  
 Doe de patiënt een isolatieshort aan.  
 Ontsmet de hangrepen van de rolstoel 

 
- Transport wordt uitgevoerd door 1 vuile medewerker en 1 zuivere medewerker: 

o Bij transport van de patiënt met bed is het toegelaten dat tenminste 1 medewerker alle PBM’s 
aanhoudt tijdens het transport. Deze ‘vuile’ medewerker met PBM’s heeft geen fysiek contact met 
de ziekenhuisomgeving.  
Er is ALTIJD een begeleider (= zuivere medeweker) nodig (klink, badgelezer, liftknop,…) 
Deze begeleider draagt geen PBM’s – past handhygiëne toe en draagt enkel masker. 
 Indien de toestand van de patiënt vereist dat 2 medewerkers in PBM’s het transport uitvoeren 

is er ook ALTIJD een zuivere begeleider nodig (klink, badgelezer, liftknop,…) 
o Bij urgentie geldt hetzelfde principe: er gaat steeds een extra propere medewerker mee, die instaat 

voor bediening van badgetoegang, lift, etc. om alzo besmetting van de omgeving te voorkomen. 
 

2. Transport bij ontslag van een patiënt 
- Patiënt wordt niet gehaald op de afdeling door familie, maar wordt door een ‘zuivere’ medewerker naar de 

inkomhal gebracht op afgesproken tijdstip. 
- ‘vuile’ medewerker maakt de patiënt transport klaar en draagt hierbij alle PBM’s (zie isolatiefiche contact + 

druppel (+lucht)) 
- Maatregelen patiënt (zie isolatiefiche contact + druppel (+lucht)) 

o Handen ontsmetten 
o Chirurgisch masker indien niet beademd 
o Indien transport met rolstoel nodig is:  Doe de patiënt een isolatieshort aan en ontsmet de 

hangrepen van de rolstoel 
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- De zuivere verpleegkundige brengt de patiënt naar de inkomhal, waar de familie de patiënt komt afhalen.  
- De patiënt gooit de short thuis weg. 
- Het persoonlijk materiaal van de patiënt gaat in een overzak. Indien koffer, dan wordt het handvat ontsmet. 
 

3. Transport van neonaten  
Zie  “Flowchart coronavirus (2019-nCoV) –verloskundige-gynaecologische patiënten – moeder en kind”  
 

4. Transport van overledene 
Zie  “Infectiepreventie met betrekking tot de overledenen (Incl. mortuarium)” 

 
 
Deze richtlijn is opgesteld cfr. Isolatiemaatregelen bij vervoer van een besmette patiënt 
 
 

https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Flowchart%20coronavirus%20(2019-nCoV)%20-%20verloskundige-gynaecologische%20pati%C3%ABnten%20-%20moeder%20en%20kind.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Infectiepreventie%20met%20betrekking%20tot%20de%20overledenen.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Isolatiemaatregelen%20bij%20vervoer%20van%20pati%C3%ABnten.docx



