
Aan- en uitkleedprocedure bevestigde 
Corona (COVID-19) (Link naar instructiefilmpje: klik hier)

Aantrekken van beschermende kledij

Foto van beschermende kledij: 

 Spatbril
 Mondmasker
 Overschort
 Handschoenen

o 1 paar korte handschoenen (onderaan)
o 1 paar lange handschoenen (bovenaan)

http://neumann/iProva/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=7e204c39-d2d9-407b-a09e-9b451ec50781


1. Desinfecteer of was de handen.

2. Trek een schort aan met lange mouwen:
 Bedek de romp volledig van nek tot knieën, armen tot einde polsen, en wikkel om rug.
 Sluit achter in nek en taille.

3. Zet een FFP-2 mondmasker op:
 Bevestig de elastische banden in het midden van hoofd en nek.
 Pas flexibele band aan neusbrug.
 Sluit nauw aan op het gezicht en onder de kin.



4. Zet een spatbril op.

5. Trek handschoenen aan:
 Trek 1ste paar handschoenen aan.
 Trek een 2de  paar lange handschoenen aan over de manchet van de schort.



6. Volledig omgekleed om de patiëntenkamer te betreden



Verwijderen van beschermende kledij

1. Verwijder de handschoenen:
 Buitenkant handschoenen zijn besmet.
 Neem de buitenzijde van de eerste handschoen vast met de andere nog beschermde 

hand en verwijder deze handschoen.
 Houd de verwijderde handschoen vast in nog beschermde hand.
 Schuif met de vingers van de onbeschermde hand onder de resterende handschoen.
 Trek de handschoen binnenste buiten over de reeds verwijderde handschoen en gooi 

weg in de afvalzak.

2. Desinfecteer de handen.

3. Verwijder de spatbril en desinfecteer de bril met Clinell.



4. Verwijder de blauwe schort:
 Maak eerst de halssluiting los en dan de rugsluiting.
 Verwijder de schort door te trekken aan de schouders tot over de armen.
 De short zal dan binnenstebuiten keren.
 De short wordt binnenstebuiten opgevouwen en verwijder in afvalzak.

5. Verwijder het FFP-2 mondmasker:
 Raak het gelaat niet aan.

6. Was de handen grondig met water en zeep of gebruik handalcohol.


