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COVID-19 instructies aan- en uittrekken PBM 
(PBM= Persoonlijke beschermingsmiddelen) 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen draag je wanneer dit geïndiceerd is en in principe alleen bij 
COVID-19 verdachte of positieve cliënten.  
(Zie het stroomschema: Persoonlijke beschermingsmiddelen ten tijde van COVID-19) 
 

o Draag geen hand- en polssieraden, braces of horloges.  
o Trek beschermende kleding vooraf aan op minimaal 2 meter afstand van de cliënt. 

 
 

o Volgorde aantrekken PBM:  
1) handhygiëne toepassen;  
2) chirurgisch mondneusmasker opzetten; 
3) disposable schort; 
4) zet spatbril op, ook over een eigen bril,  

stel pootjes zo nodig bij;  
5) handschoenen aantrekken. 

 
 
 
 
 

 
o Volgorde uittrekken PBM, op 2 meter afstand van de cliënt of nadat de cliënt is 

vertrokken, direct na gebruik.  
1) Handschoenen uittrekken en direct weggooien in vuilniszak;  
2) Handen wassen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol uit een 

pompje; 
3) Zet de spatbril af, reinig en desinfecteer de bril (alcohol 70%); 
4) Pas handhygiëne toe; 
5) Schort uittrekken en direct weggooien na gebruik in de vuilniszak; 
6) Mondneusmasker als laatste afdoen (alleen zijkant/elastieken vastpakken); 

Gooi deze direct na gebruik weg in de vuilniszak*.  
7) Handen wassen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol uit een 

pompje. 
 

o Leeg de afvalbak of sluit de vuilniszak direct of na je dienst. 
Let op: druk geen lucht uit de afvalzak bij het dichtknopen van de zak.  

o Nogmaals handen wassen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol uit een 
pompje. 
 

Het is mogelijk dat je hetzelfde schort, spatbril en het mondneusmasker bij meerdere cliënten 
gebruikt. Handschoenen worden altijd bij iedere cliënt gewisseld en direct na het uittrekken van 
de handschoenen wordt handhygiëne toegepast.  
Neem hierover contact op met afdeling H&I via 020-5555202. 
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o Reinig en desinfecteer, met alcohol 70%, de oppervlakken en materialen gebruikt door 
de cliënt.   
Reinig eerst met een allesreiniger, droog het na. Desinfecteer daarna de oppervlakken 
materialen die in contact zijn geweest met de cliënt.  (stethoscoop, bloeddrukmeter, 
behandelbank. e.d.) 
Het is niet nodig om PBM te dragen tijdens het reinigen en desinfecteren.  

 
Mocht je niet alle PBM nodig hebben en bijvoorbeeld alleen een mondneusmasker en spatbril 
gebruiken, kun je de stappen voor de overige PBM overslaan in het stappenplan en de overige 
stappen in dezelfde volgorde volgen.  
 
*Het is mogelijk dat de organisatie/instelling de gebruikte mondneusmaskers verzamelt om ze 
te steriliseren voor hergebruik. Neem contact op met je leidinggevende. Hergebruik is niet voor 
elke afdeling geïndiceerd. Neem voor vragen over hergebruik contact op met afdeling H&I via 
020-5555202. 
 


