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VERSIE 20200320 

Doel - Contaminatie van manschappen door middel van contact met 

patiënt uitsluiten. 

- Verspreiding van infectie naar andere (gevoelige) patiënten 

verhinderen. 

- Pragmatische aanpak.  

Bijstand ziekenwagen  
Routine 

 

- Openen deur 
- Horizontale 

- Mankracht 

• Geen vermoeden van Covid19 in de melding NC112. 

• Draag medische wegwerp handschoenen. 

• Hou indien mogelijk 1,5-2m afstand -> hoesthygiëne. 

• Verlucht eventueel de kamer. 

• Was je handen na de interventie op de interventieplaats 

Bijstand ziekenwagen  
Verdachte patiënt 

 
- Openen deur 
- Horizontale 
- Mankracht 

• Ziekenwagen of NC112 geven aan dat patiënt als Covid19 

patiënt wordt aangeduid of de kans op een Covid19 

besmetting niet kan uitgesloten worden. 

• Bevelvoerder beperkt de inzet van personeel tot het strikte 

minimum 

• Alle ingezette personeelsleden dragen medische 

wegwerphandschoenen. 2 paar handschoenen boven elkaar 

te dragen. 

• De personeelsleden die de woning betreden, dragen 

bovendien een FFP3 mondmasker, een wegwerpoverall en 

gebruiken het vizier van hun technische helm. 

• Personeelsleden in de korf van de ladderwagen en 

personeelsleden die in open lucht op minder dan 2 meter van 

de patiënt komen dragen eveneens een FFP3 mondmasker, 

een wegwerpoverall en gebruiken het vizier van hun 

technische helm. 

Materiaal  

 

• Hygiëne set voor de eerste autopomp en de ladderwagen, 

met daarin: 

- Een doos medische wegwerphandschoenen 

- Een doos FFP3 mondmaskers 

- Een dispenser met vloeibare zeep 

- Een dispenser met ontsmettingsalcohol 

- Een bus ontsmettingsalcohol 

- Een rol met papier 

 

Decontaminatie 
materiaal 

 
 
 
 

Indien materiaal in rechtstreeks contact met een vermoedelijke 

COVID-19 patiënt gekomen is, dient dit ontsmet te worden door 

een in versterking op te roepen Decon-ploeg. Denk aan: 

• Wervelplank 

• Bootbrancard 

 

De Decon-ploeg wordt via de dispatching in bijstand gevraagd. 



 
 
 
 

De materialen die niet in rechtstreeks contact met de patiënt 

gekomen zijn worden ontsmet op de plaats van de interventie, denk 

aan: 

• Draagbare radio’s indien je ze aangeraakt hebt met je 

medische handschoenen aan 

• De deurgrepen van de manschappencabine, de handvatten 

van de rolluiken van de interventievoertuigen en het stuur 

van het voertuig. 

Hiervoor wordt de bus ontsmettingsalcohol gebruikt. Deze 

ontsmetting wordt door het eigen personeel uitgevoerd. 

Decontaminatie van het materiaal gebeurt in volledige PBM-set 

Uitkleedprocedure  PBM’s voor eenmalig gebruik worden in een vuilzak verzameld. 

Deze wordt dicht gestript met bindstrips. 

- Medische wegwerphandschoenen 

- Wegwerp overalls 

Deze vuilzak wordt niet in de personeelscabine, maar in een 

materiaalcompartiment van het voertuig vervoerd. Indien mogelijk 

wordt de vuilzak op het interventieadres achter gelaten. 

De mondmaskers worden in een aparte plastieken zak verzameld. 

Deze wordt eveneens dicht gestript. De zak met mondmaskers 

wordt in een materiaalcompartiment van het voertuig naar de 

kazerne vervoerd. 

Uitkleedprocedure: 

1. Doe je bovenste paar medische wegwerphandschoenen uit. 

2. Doe je wegwerpoverall uit en deponeer deze in de vuilzak. Raak 

de overall enkel aan de binnenkant aan. 

3. Ontsmet je onderste paar handschoenen met ontsmettingsalcohol 

uit de fles. 

4. Zet je mondmasker af. Raak enkel de elastieken aan bij het 

afzetten van het mondmasker. 

5. Tenslotte ontsmet je je handen met ontsmettingsalcohol uit de 

dispenser. 

Decontaminatie in de 
kazerne 

De zakken met wegwerp PBM’s worden verzameld en in een 

afgesloten afvalcontainer opgeborgen. 

De zakken met gebruikte mondmaskers worden verzameld in een 

tweede afgesloten afvalcontainer. 

Bij het behandelen van niet ontsmette voorwerpen dienen steeds 

wegwerphandschoenen en mondmasker gedragen te worden.  

Herbruikbare PBM’s worden gereinigd met ontsmettingsalcohol. 

PBM-set terug aanvullen. 

Administratieve 
opvolging 

- Opstart van de procedure dient steeds te worden vermeld in het 

interventieverslag 

- LVO registreert in Abifire bij “Personeel – bijzondere risico’s” 

de mogelijke blootstelling aan het COVID 19 virus. 

- LVO registreert in Abifire bij “intern verslag” het gebruikte 

aantal mondmaskers en wegwerp overalls 

- Melding aan dispatching 

- Dispatching stuurt mail naar: 

• Preventieadviseur kapt. Luc Van Waes 

• Dir. Operaties Lt. Van Droogenbroeck 

 


