Bijlage 2: Advies voor CSG, test-en vaccinatielocaties en huisartsenpraktijken/-posten waar
mensen met verdenking op mpx komen.
Indien op basis van de casusdefinitie de verdenking bestaat dat een persoon monkeypox (MPX)
heeft, of als bevestigd is dat de persoon MPX heeft, of voor contacten van een persoon met MPX die
worden gevaccineerd, gelden de volgende beschermende maatregelen, en maatregelen voor
behandelkamers, testruimtes en vaccinatielocaties:
•
•

•

•

•

•

Uitgangspunt is om het contact tussen de patiënt/contact en de zorgverlener, en de
ruimte(s) zo beperkt mogelijk te houden.
De patiënt of het contact draagt binnen de gehele tijd een medisch mondneusmasker IIR.
Voor het bezoek wordt de patiënt of contact gevraagd niet met het OV te komen maar met
eigen vervoer of te voet, geen plaats te nemen in de wachtkamer, goede (hand)hygiëne te
betrachten en zo min (hand)contactpunten aan te raken. Om dit mogelijk te maken wordt er
voor gezorgd dat de patiënt zo kort mogelijk hoeft te wachten en zo min mogelijk
handcontactpunten hoeft aan te raken (bijvoorbeeld: deur hoeft niet zelf te worden
opengedaan). Als de patiënt zich heeft moeten uitkleden voor het consult dan wordt
gevraagd na aankleden direct handhygiëne toe te passen.
Voor zorgverleners van CSG’s, huisartspraktijken/-posten en testlocaties gelden de
volgende contact/druppel-isolatiemaatregelen (PBM) gedurende de tijd dat er contact is
met de patiënt: handschoenen, schort lange mouw, spatbril en medisch mondneusmasker
IIR. Zorgverleners die contacten van de patiënt vaccineren dragen handschoenen en
medische mondneusmaskers. Een schort met lange mouwen is te overwegen als meerdere
vaccinaties achter elkaar worden gezet. Verwijder de PBM op correcte wijze; pas altijd
handhygiëne toe nadat alle PBM zijn verwijderd. Zie voor meer informatie over
PBM: Hygiënerichtlijnen voor GGD’en.
Na het consult worden alle oppervlakken in de ruimte die de patiënt heeft aangeraakt, zowel
met de handen als met andere delen van het lichaam (uitgezonderd schoenen), gereinigd en
daarna gedesinfecteerd. Gebruik een Ctgb-toegelaten desinfectiemiddel met virusclaim.
Voor vaccinatielocaties volstaat alleen reinigen. Aan het eind van de dag of nadat er geen
consulten met MPX-patiënten meer plaatsvinden, vindt een reiniging plaats van de gehele
ruimte. Zie Hygiënerichtlijnen voor GGD’en voor meer informatie over reinigen en
desinfecteren. Ventileer conform de geldende eisen en richtlijnen.
Indien gebruikgemaakt wordt van papier op de behandeltafel: verwijder het papier op
rustige wijze om verspreiding van virusdeeltjes tegen te gaan. Scheid het papier van regulier
afval en voer het af als Sectorplan 19 afval. Indien handdoeken of ander wasgoed is gebruikt
dat in aanraking kan zijn gekomen met patiëntmateriaal: het wasgoed scheiden van ander
wasgoed en (laten) wassen volgens de geldende richtlijnen (op een volledig wasprogramma
bij 60 °C en daarna drogen in de wasdroger). Reinig en desinfecteer de behandeltafel na het
consult.
Als de patiënt in de behandelkamer kleding moet uittrekken zorg er dan voor dat dit op
‘rustige’ wijze wordt uitgevoerd om zo veel mogelijk stofvorming te voorkomen. Probeer
contact van de kleding met de ruimte te beperken om contaminatie te voorkomen. Zorg
bijvoorbeeld voor een losstaande kapstok of een bak waar de kleding kan worden geplaatst.
Reinig en desinfecteer de haak van de kapstok of de bak na afloop van het consult.

Let op: Dit is een voorlopig advies. Zie LCI advies voor meer informatie.

