Toetstermen aanvullende module Isolatiekamer
Isolatiekamer
De kandidaat…
1

T

Heeft kennis van bacteriën, kruisinfecties en infectiehaarden.

2

T

Weet dat een isolatiekamer eerst gereinigd en vervolgens

3

P

Neemt benodigde materialen mee in de sluis.

4

p

Doet vóór of in de sluis de beschermende kleding aan. Wanneer dit

Opmerking
Weten wat te doen in de praktijk.

gedesinfecteerd moet worden.

in de sluis wordt gedaan: eerst handen desinfecteren.
Vervolgens: het neusmasker (goed op de neus aandrukken), dan
hoofdbedekking, dan schort dat vrijwel gehele eigen kleding
bedekt (goed vastmaken en rug geheel bedekt) en tot slot
handschoenen.
5

6

p

p

Start met het geheel reinigen van de deur tussen de sluis en de

Niets met de handen aanraken voordat

patiëntenkamer. Eerst de deur aan de kant van de sluis, dan

het gereinigd is. Deur tussen sluis en

openen (met een doek o.i.d.) en vervolgens de kant van de

patiëntenkamer dicht houden tot de

patiëntenkamer.

sluis kant is schoongemaakt.

Controleert de kamer en alle kastjes (te openen met een

Weten wat te doen wanneer er nog

wegwerpdoek): of alles verwijderd is door het verplegend

spullen aanwezig zijn.

personeel.
7

p

Gaat eerst de isolatiekamer stofwissen.

8

p

Legt doeken die mee de kamer ingenomen zijn alleen neer op een
reeds schoongemaakte plek of op het (schone) plateau van een
trap.

9

p

Reinigt volledig de gehele kamer met reinigingsdoekjes of

Vaak een schone doek pakken. Op

werkdoeken met een reinigingsmiddel. Van boven (eventuele

hoogte met een veilige trap werken.

roosters en/of lampen, gordijnrails, tv etc.) naar beneden en

Ook alle randen, richels en wielen

vervolgens de rest van de kamer en het bed. Ook de binnenkant

meenemen. Vergeet de

van kastjes en nachtkastje.

afstandsbediening tv e.d. niet (te
reinigen met alcoholdoeken 70%).

10

P

11

p

Reinigt de afstandsbediening van de tv en eventuele andere

Zorgt ervoor dat er geen vocht in

elektra met alcohol (bijv. alcoholdoeken 70%).

elektra komt.

Gooit gebruikte doeken weg in een aparte afvalzak of doet deze in

Volgens protocol.

een speciale waszak om apart te laten wassen.
Mopt de gehele ruimte.

Eerst de zijkanten, dan het

12

p

13

p

Maakt de desinfectie-oplossing aan in koud water.

Weten hoe te doseren.

14

p

Desinfecteert alles met druipvrije doeken. Houdt dezelfde volgorde

Desinfecteren volgens

aan: eerst de deur tussen sluis en patiëntenkamer, vervolgens

gebruiksvoorschrift van het

weer van hoog naar laag de hele kamer, daarna alles in de kamer

desinfectiemiddel.

middenstuk.

en tot slot de vloer.
15

p

Gebruik wegwerpdoeken in een desinfectie-oplossing.

Regelmatig een schone doek pakken.
Doeken kunnen minder vaak gekeerd
worden dan normaal

16

p

Reinigt en desinfecteert gebruikte hulpmaterialen.

Alles terugbrengen in de sluis
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17

p

Reinigt en desinfecteert de gehele sluis.

Schone handschoenen aandoen na
eerst de handen gedesinfecteerd te
hebben

18

p

Trekt de beschermende kleding uit. Eerst de handschoenen en de

Juiste volgorde aanhouden.

handen desinfecteren. Dan het schort en de hoofdbescherming.
Doet zoveel mogelijk alles in elkaar zonder de buitenkant aan te
raken. Doet tot slot het neusmasker af en desinfecteert de handen
nogmaals.
19

p

Geeft door dat de kamer schoon en gedesinfecteerd is en dat het
afval apart opgehaald kan worden.

Volgens protocol.

