
 
 
PBM beleid crisisteam ZGWA 
 
Het crisisteam kiest – conform het NHG advies - voor maximaal beschermende PBM om de 
medewerkers te beschermen, zolang voorradig. 
 

 Op de hoofdlocatie/dag-HAP:  FFP-2 masker, handschoenen, schort/witte jas, bril. 

 Op de co-locatie/dagpraktijken voor alle patiënt-contacten : chirurgisch neus-
mondmasker, handschoenen, schort/witte jas. 

 

Wat betekent dit voor spreekuren: 

 
 FFP-2 maskers kunnen tijdens de gehele dienst gebruikt worden. Einde van de dienst in 

de daartoe bestemde afvalbak voor sterilisatie doen. 
 
 Maskers hoeven i.t.t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere 

patiënten achter elkaar. 
 
 U kunt een doktersjas aanhouden; na spreekuur wassen op 60 graden. 
 
 Spatbril op bij consult; na spreekuur reinigen/desinfecteren. 
 
 Wissel na elk consult de handschoenen; pas handhygiëne toe na uittrekken 

handschoenen (na elke patiënt). 
 
 Ruimte tussentijds ventileren hoeft niet. 
 
 Contact-oppervlakten reinigen/desinfecteren na het spreekuur, of direct na het consult, 

als er fors is gehoest. 
 
 Bij het transport naar de SEH de patiënt een chirurgisch neus-mondmasker aan doen, de 

triagist doet er ook zelf een aan.  
 
Naast het dragen van beschermingsmiddelen kunnen huisartsen bijdragen aan hun eigen 
veiligheid door de volgende maatregelen: 
 

 Hou bij het afnemen van de anamnese ten minste 1,5 meter afstand. 
 Beluister de longen van achter de patiënt en blijf uit het zicht van de patiënt bij 

doorzuchten. 
 Vraag de patiënt hoesten te vermijden en/of een chirurgisch mondneusmasker op te 

zetten als deze fors hoest. 
 Doe geen routine keelonderzoek en als het toch nodig is, gebruik dan geen spatel. 



 Zie voor instructie over GOED gebruik van de beschermende middelen (nodig voor goede 
effectiviteit): NHG-Praktijkkaart Aan- en uittrekken persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 Beperk de fysieke beoordeling tot de ernstig zieke patiënten of verdenking op ernstig 
ziek-zijn. 

 

 

Richtlijnen van NHG en RIVM zijn te vinden op: 
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis 
https://www.nhg.org/coronavirus/infectiepreventie#PB 
 
 

Zorg intensieve patiënten in thuissituatie.  
De verwachting is dat de eerstelijnszorg in onze regio te maken gaat krijgen met een 
toename van zorg intensieve corona patiënten welke thuis verblijven of in een uitwijklocatie 
zijnde niet ziekenhuis.  
Deze patiënten zullen worden bezocht en behandeld door huisartsen.  
In het kader van bescherming aan de zorgverleners tijdens deze intensieve zorg, houden we 
nu al rekening met een scenario welke meer verbruik van PBM zal gaan opleveren.  
In voorraadbeheer is met deze toename aan verbruik van PBM rekening gehouden.  
 

“PBM-sparend werken “ 
Onze organisatie maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden om PBM zo effectief 
mogelijk in te zetten.  
Zo maken we bijna circulair gebruik van de mogelijkheden door mondmaskers ( FFP2) te 
laten steriliseren.  
Zo gebruikt onze huisartsenpost de PBM zo min mogelijk door waar mogelijk gebruik te 
maken van een  perspex scheidingswand. De arts kan dan de patiënt beoordelen zonder 
gebruik te moeten maken van PBM.  
Daarnaast hebben we de zorg in de regio gecentraliseerd in de ANW en overdag, wat ook 
voor reductie zorgt in PBM gebruik. 

https://www.nhg.org/coronavirus/hulpmiddelen-voor-uw-praktijk#aanuittrekken
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://www.nhg.org/coronavirus/infectiepreventie#PB

