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Afval en materialen COVID – verdachte patiënt 
Algemene richtlijnen:  

- Patiënt is verdacht voor COVID: 
o Er wordt een noodpakket afgehaald in het magazijn, hierin vind je alle materialen die je onmiddellijk nodig hebt , inclusief de zakken waarnaar verwezen 

wordt in deze procedure  
o Breng geen materialen in de patiëntenkamer die niet strikt noodzakelijk zijn  

 
- Hou lege flacons handontsmetting (alcoholgel) steeds bij: 

o Ontsmet grondig de buitenkant van de flacon, vergeet het pompsysteem niet te ontsmetten  
o Open de flacons niet!  
o Steek de flacons in een plastieken zak 
o Geef de lege flacons mee in de blauwe bakken van de apotheek 
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 Afval Linnen  Recuboxen  

 
Patiënt is Covid 
verdacht, 
resultaat 
screening niet 
gekend  
 
 

• Volg de richtlijnen op de reguliere afvalposter 
• Zolang er geen uitsluitsel is, wordt er geen afval 

verwijderd uit de zone van de patiënt! 
• Plaats een blauwe NRMA-zak in een geel RMA-

vat dat dient als houder voor de blauwe NRMA-
zak.  

• Je plaatst één geel RMA-vat met een blauwe zak 
aan de binnenkant van de kamer en één aan de 
buitenkant van de kamer. 

• In elke kamer staat een naaldcontainer 
• Niet-geabsorbeerde lichaamsvochten van een 

covid-19 verdachte of bevestigde patiënt: De 
vuile verpleegkundige steekt dit in een witte 
plastieken zak, door de propere 
verpleegkundige opengehouden. De propere 
verpleegkundige gooit dit zakje weg in het geel 
RMA-vat, in de vuile utility.  Indien het vat uit 
de vuile utility vol is, sluit dit cf. reguliere 
afspraken.  
 

 

• Deponeer alle het linnen in gele linnenzakken   
• Zolang er geen uitsluitsel is, wordt er geen 

linnen verwijderd uit de zone van de patiënt !  
 

• Hersteriliseerbaar materiaal dat in contact kwam 
met mogelijk positieve patiënt wordt bewaard in 
een aparte recubox  op de kamer. 

De test van de 
patiënt blijkt 
NEGATIEF  
 

• De dozen, vaten of afvalzakken mogen 
verder gebruikt worden, idem reguliere 
werking 

• Het linnen mag gewoon verwijderd 
worden,  idem reguliere werking 

• De recubox mag verder gebruikt op afdeling, 
idem reguliere werking 
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Indien de test van de patiënt POSITIEF blijkt 
 Verpleegkundige 1 Verpleegkundige 2 Afvalverwijdering 
Blauwe zak 
(NRMA) 
 

• De blauwe zak wordt verwijderd, ook indien 
deze niet vol is 

• Steek de blauwe zak in de plastieken zak open 
gehouden door een collega 
 

• Hou de plastieken zak open zodat de collega 
blauwe zak erin kan steken  

• Knoop de plastieken zak dicht 
• Kleef de afdelingssticker op de zak 
• Bewaar de plastieken zak met de blauwe zak 

in vuile utility 

• De zak wordt verwijderd samen met het andere 
afval  
 

Recubox  
verwijdering  
 
 
Dagelijks, samen 
met afval 
 

• Deponeer het hersteriliseerbaar materiaal in de 
recubox 

• Plaats de recubox in de plastieken zak (= ref. 
MO 0149), opengehouden door de collega 
 

• Hou de plastieken zak open zodat de collega 
de recubox  in de zak kan steken  

• Noteer de datum op de zak  
• Knoop de plastieken zak dicht  
• Plaats de zak met de recubox in de vuile utility 

 

 
 

Verwijdering 
linnen  
 
 
 

• Verzamel het gebruikte linnen in een gele zak 
‘Besmet linnen’ 

• Plaats de gele zak in een plastieken zak (MO 
0229) open gehouden door een collega 

• Sluit de zak  
 

• Hou de plastieken zak open zodat de collega 
de linnen zak erin kan steken  

• Knoop de plastieken zak dicht (voorkom 
luchtverplaatsing) 

• Plaats de zak hierna bij het andere linnen    
 

 

 




