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Kamer in verpleeghuis- of patiëntenkamer met norovirus 

De kandidaat… Opmerking 

7 T Weet wat de invloed is van de eigen werkzaamheden op het 

overdragen van micro-organismen en virussen  

Weten wat te doen in de praktijk 

8 P Zorgt ervoor dat de benodigde materialen aanwezig zijn.  

9 P Wast/desinfecteert voor het betreden van de kamer de handen 

volgens protocol. 

 

10 p Trekt beschermende kleding aan: (halter)schort met lange 

mouwen en handschoenen. Bij risico op spatten: ook 

veiligheidsbril. 

Volgens protocol. 

11 P Start met het reinigen van de contactvlakken van de deur (aan 

beide zijdes). 

Niets met de handen aanraken voordat 

het gereinigd is.  

12 T Ruimt braaksel direct op. Reinigt en desinfecteert minimaal 1,5 

meter rondom het verontreinigde oppervlak.  

Ruime hoeveelheid absorberend 

materiaal. 

13 P Neemt het hoge stofwerk af van de gordijnrails, de randen en de 

richels af. 

 

14 P Reinigt contactpunten zoals (licht)schakelaars aan de wand.  

15 P Reinigt alle handcontactpunten en veel gebruikte oppervlakken 

volledig met reinigingsdoekjes of werkdoeken met een 

reinigingsmiddel. 

 

16 P Reinigt van schoner naar vuiler en van hoger naar lager. Vaak schone doek pakken.  

17 P Gooit gebruikte doeken weg of doet deze in een waszak. Volgens protocol. 

Kamer in verpleeghuis- of patiëntenkamer 

De kandidaat… Opmerking 

1 T Weet hoe en wat te reinigen in een kamer waarin een 

patiënt/gebruiker aanwezig is.  

Werken volgens het 

schoonmaakprogramma. 

2 p Reinigt zo droog mogelijk de televisie, gordijnrails en hoge randen 

rondom het bed/bedgordijn. 

Met een spinragmop of microvezel 

interieurmop. 

3 p Reinigt klamvochtig de patiëntenkamer: eerst de omkant (deur, 

lichtschakelaar, randen, richels, vensterbank, kastdeuren), dan de 

patiëntomgeving (nachtkastje, telefoon, bed, bedranden) en als 

laatste de wastafel en afvalbak. 

Werk van schoner naar vuiler (van 

minder naar meer besmet). 

 

4 p Reinigt de deur periodiek: geheel klamvochtig (ook de zijkanten, 

bovenkant, sponningen en deurklink). 

Met klamvochtige werkdoek of 

microvezel interieurmop. Let op 

trapgebruik. 

5 P Voert resultaat controle uit en herstelt eventuele fouten. Eventueel de afvalbak en stoelen 

terugplaatsen. 

6 p Maakt gebruikte (hulp)materialen schoon en ruimt deze op. Doe vuile werkdoek(en) e.d. in een 

wasnet. Afvoeren van vuilniszakken. 

Wasnet naar de was(plaats) of 

verzamelpunt brengen. 



Toetstermen aanvullende module Gezondheidszorg 
Onderstaand zijn de toetstermen voor de aanvullende module gezondheidszorg weergegeven. Wanneer het 
examen basis + GZ wordt gedaan gelden de toetstermen van de basisvakopleiding schoonmaak met als 
aanvulling de toetstermen zoals hieronder weergegeven. 

Toetstermen aanvullende module gezondheidszorg 2 van 3 
Versie 1.0 april 2020 

18 P Zorgt ervoor dat de vloer wordt gestofwist of gestofzuigd en 

gemopt. 

In staat zijn alle werkmethoden uit te 

voeren.  

19 P Maakt volgens het voorschrift de desinfectie-oplossing aan. Weten hoe te doseren. 

20 P Desinfecteert alle handcontactpunten en veel gebruikte 

oppervlakken. Houdt dezelfde volgorde aan en werkt van schoner 

naar vuiler. 

Desinfecteren volgens 

gebruiksvoorschrift van het 

desinfectiemiddel, meestal met 1000 

ppm chloor. 

21 P Gebruikt wegwerpdoeken in een desinfectie-oplossing. Regelmatig een schone doek pakken. 

Doeken kunnen minder vaak gekeerd 

worden dan normaal. 

22 P Desinfecteert de vloer. Volgens protocol. 

23 P Reinigt en desinfecteert de gebruikte hulpmaterialen. In de kamer. 

24 P Doet de handschoenen uit en reinigt handen volgens protocol, bij 

voorkeur handen wassen (anders met desinfectiemiddel dat het 

norovirus doodt). Trekt beschermende kleding veilig uit.  

Zoveel mogelijk alles in elkaar doen 

zonder de buitenkant aan te raken. 

25 P Reinigt de handen nogmaals. Volgens protocol. 

26 P Vult de dispensers aan. Volgens protocol. 

27 P Geeft door dat de kamer schoon en gedesinfecteerd is. Volgens afspraak. 

 

Sanitair met cytostatica 

De kandidaat… Opmerking 

28 P Verzamelt benodigde materialen en middelen en controleert de 

materiaalwagen/vult deze eventueel aan. 

Beschermende kleding, 

handspiegeltje, veiligheidsbril, dweil, 

toiletpapier, handdoeken, zeep, 

sanitairmop met in hoogte verstelbare 

steel, trap & waarschuwingsbord(en). 

Afvalzak, wegwerphandschoenen, 

microvezel werkdoeken, glasdoeken, 

handpad, SZA-vat of waszak, 

sanitairreiniger & stoffer en blik. 

29 T Kent het protocol en werkprogramma van zijn/haar werkplek.  

30 P Wast/desinfecteerd voor het betreden van de kamer de handen 

volgens protocol. 

 

31 P Trekt beschermende kleding aan: (halter)schort met lange 

mouwen en handschoenen. Bij risico op spatten: ook 

veiligheidsbril. 

Volgens protocol. 

32 P Start met het reinigen van de contactvlakken van de deur (aan 

beide zijdes) 

Niets met de handen aanraken voordat 

het gereinigd is.  

33 P Mopt vanaf de deur naar de gevaarlijke stof waarmee het sanitair 

besmet is. 

Niet terug moppen. 

34 P Spoelt de toiletpot door met papier (2x) en doet de toiletbril met 

papier omhoog. 

Doe de toiletbril met papier omhoog. 

Gebruik hierbij een veiligheidsbril of 

kijk weg. 



Toetstermen aanvullende module Gezondheidszorg 
Onderstaand zijn de toetstermen voor de aanvullende module gezondheidszorg weergegeven. Wanneer het 
examen basis + GZ wordt gedaan gelden de toetstermen van de basisvakopleiding schoonmaak met als 
aanvulling de toetstermen zoals hieronder weergegeven. 

Toetstermen aanvullende module gezondheidszorg 3 van 3 
Versie 1.0 april 2020 

35 P Doet na het werken met de handpad de gebruikte handpad weg in 

een SZA-vat of in een cytostatica waszak. 

 

36 P Draait de werkdoek regelmatig naar een schone kant en gebruikt 

regelmatig een schone werkdoek. 

Doe de werkdoek nooit terug in de 

reinigingsoplossing. 

37 P Vergeet armsteunen en het alarmkoord niet te reinigen.  

38 P Mopt de vloer opnieuw, nu achterin beginnen tot aan de deur.  

39 P Doet gebruikte werkdoeken en mop weg in een SZA-vat of in een 

cytostatica waszak. 

Volgens protocol. 

40 P Reinigt de gebruikte (hulp)middelen.  

41 P Trekt beschermende kleding op juiste wijze (veilig) uit en doet 

deze in het SZA-vat. 

 

42 P Vult serviceartikelen met schone, gewassen, handen aan. Handen wassen en eventueel crème 

aanbrengen. 

 

Algemeen 

De kandidaat… Opmerking 

43 T/P Kent de 5 momenten van handhygiëne zoals WHO aangeeft en 

kan deze toepassen (voor aanraken patiënt, voor schoonmaak, na 

contact lichaamsmaterialen en vloeistoffen, na fysiek contact en 

na contact omgeving patiënt). 

 

 


