
Schoonmaakprotocol COVID-19 

Dit schoonmaakprotocol van Demeter kan als voorbeeld voor andere hospices dienen. 

Het is aan te bevelen het schoonmaakprotocol in de eigen regio met de GGD af te 

stemmen. 
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Doel  
Demeter heeft voorzieningen getroffen en richtlijnen opgesteld voor het voorkomen 

van COVID-19 besmetting in algemene zin.  
Demeter heeft voorzieningen getroffen en richtlijnen opgesteld voor schoonmaak bij 

aanwezigheid van een patiënt met een COVID-19 besmetting of een verdenking daarop. 

 
Reikwijdte  
Dit protocol geldt zolang in Nederland de speciale Coronamaatregelen gelden. 
 
 
1. Inleiding  
Dit protocol omvat de Corona werkinstructie voor verpleeghuizen en 

woonzorgcentra opgesteld door de GGD Utrecht.  
En het omvat het algemene hygiëneprotocol van Demeter. 
 
1.1 Voor wie is dit protocol bedoeld?  
Dit protocol is geschreven voor alle professionele en vrijwillige medewerkers 
van Demeter. 
 
1.2 Hoe verspreidt het coronavirus zich?  
● Overdracht van mens op mens* vooral via contact-druppels (tijdens hoesten, 

niezen) of  
● mogelijk door direct contact met lichaamsvloeistoffen (sputum, feces) van 

een besmettelijke client en besmette oppervlakten. 
 
*Het risico op besmetting is afhankelijk van de fysieke afstand tot de bron (tot 2 
meter) en de tijdsduur van het contact 
 
1.3 Verantwoordelijkheid  

● Alle professionals binnen hospice Demeter zijn verantwoordelijk voor de naleving 

van dit protocol. Zij zien erop toe dat ook alle vrijwillige medewerkers dit 

protocol naleven.  
● De coördinator huishouding ziet in het bijzonder hierop toe en geeft 

instructies voor het juist hanteren van wasgoed en servies. 
 
1.4 Werkinstructie 
 
Dagelijkse schoonmaak  
De gebruikelijk schoonmaak in het gebouw wordt aangevuld met enkele specifieke 
maatregelen: 

 
Deurklinken, deuren, trapleuningen en toiletten worden meerdere keren per 

dag gereinigd.  
In de ochtend door de weeks nemen professionele interieurverzorgers deze taak op 

zich. Spreek tijdens de overdracht af wie dit op de andere momenten van de dag en de 

week doet. Bij aanwezigheid van vrijwilligers graag primair door een vrijwilliger. 
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Tijden: 08, 10, 12, 14, 16, 18 en 23 uur 

 

Werkwijze:  
● Trek handschoenen aan  
● Maak met een vochtige rode sopdoek en met “interieurspray” op de doek 

gespotren de deurklinken en de omgeving daarvan overdag en ‘s avonds (zo 

lang er intensief verkeer is) iedere twee uur schoon.  
● Eindig met het toilet, neem een nieuwe bevochtigde rode doek: Deurklinken, 

lichtschakelaar, vuilnisbakdeksel, doorspoelknop, wastafel en kraan, WC bril 

en deksel en rand toiletpot. Parafeer de controlelijst.  
● Materialen liggen in de ruimte van de bedpanspoeler.  
● Sopdoeken na gebruik in de wasemmer boven bij de wasmachine gooien.  
● Was de handen. 

 

Gebruik hierbij de instructiekaart ‘schoonmaakverzoek aan vrijwilligers en V&Z’. 
 

 

Schoonmaak bij COVID-19 isolatiemaatregelen 
 

Reiniging en desinfectie patiëntenkamer en bijbehorende sanitaire ruimte  
● Bij instellen van deze aanvullende maatregelen: direct melden bij de 

coördinator huishouding.  
● Gebruik handschoenen. 

● Werk van schoon naar vuil! Extra aandacht voor de reiniging en desinfectie van 
de hand- contactoppervlakken zoals klinken, lichtknoppen, handvaten, kraan, 

tafels, voedselbereidingsplaatsen e.d.  
● Patiëntenkamer en sanitaire ruimte als laatste onderdeel van de 

schoonmaakronde reinigen.  
● Gebruik schone schoonmaakmaterialen voor elke kamer, die direct na het 

schoonmaken worden gereinigd en gedroogd en in deze ruimte worden bewaard. 

● Denk aan ledigen, reinigen en desinfecteren van de afvalemmer.  
● Desinfectie is altijd noodzakelijk indien er sprake is van oppervlakken die 

verontreinigd zijn met lichaamsvochten (urine, bloed, braaksel en infectieuze 

aandoeningen). Let op: zorg ervoor dat het te desinfecteren oppervlak eerst 

goed gereinigd is.  
● Desinfectie dient plaats te vinden met chloortabletten (geleverd door 

schoonmaakbedrijf)  
1 tablet oplossen in 5 liter water. Gebruik beschermende kleding, handschoenen 
en bril.  

● Schoonmaaktextiel moet gewassen worden op minimaal 60 graden. 

● Gebruik bij voorkeur wegwerpmaterialen. 
 

Wasgoed wasserij 

● Wasgoed in een aparte en herkenbare plastic zak deponeren. 

Zak sluiten, daarbij opletten dat je geen lucht uit de zak in je gezicht blaast. 

● Rode zak van de wasserij of normale blauwe zak opvallend met stift markeren: 

‘besmet wasgoed”. 

● Wasgoed niet direct na gebruik bij de patiënt meegeven aan de wasserij 

maar minimaal 8 uur betijen in de schuur. 
 
 
 
 
 

 

Pagina 2 van 3 



Schoonmaakprotocol COVID-19 

 

Wasgoed Demeter  
● Witte jassen aan het einde van iedere dienst direct in de wasmachine wassen met 

volledig programma op 60 graden of meer.  
● Rode sopdoeken verzamelen in een emmer in de wasruimte, wassen met volledig 

programma op 60 graden of meer. Emmer huishoudelijk reinigen.  
● Fleecedekens en spreien die niet op 60 graden gewassen kunnen worden 

verpakken in een plastic zak en vijf dagen in de schuur laten betijen. Daarna 
normaal wassen. 

 

Serviesgoed 

● Verzamelen in de patiëntenkamer  
● Vanuit de kamer met handschoenen aan naar de keuken brengen 

zonodig afspoelen en direct in de machine plaatsen.  
● Gebruik het programma ‘pan’ voor de juiste temperatuur en intensiteit. 

● Let op dat je iemand met schone handen de vaatwasser opent en sluit. 
 

Disposable serviesgoed is niet nodig. 
 

Eindschoonmaak na eindigen hospicezorg bij een bewezen besmette 
patiënt Normale huishoudelijke reiniging  

● Aangevuld met desinfectie van alle contactoppervlakken met een chlooroplossing. 

● Matrashoezen: navragen bij eigen leverancier  
● Fleecedekens en spreien die niet op 60 graden gewassen kunnen worden 

verpakken in een plastic zak en vijf dagen in de schuur laten betijen. Daarna 

normaal wassen.  
● Stoelen met stoffen bekleding: navragen bij eigen leverancier. 

● Omdat het ook voor huishoudelijk medewerkers een bijzondere situatie is, 

wordt de eindschoonmaak niet door een persoon alleen gedaan. 
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