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Covid-19: afspraken transport voor patiënten met vermoeden of bevestigde 
coronainfectie, afspraken, AZ Delta 

1. Zoektermen 

Patiëntentransport-covid-non covid 

2. Doel 

Patiëntentransport op een correcte manier aanvragen/uitvoeren 

3. Toepassingsgebied 

AZ Delta: transporten tussen alle verpleegafdelingen en onderzoekslocaties 

4. Werkwijze 

4.1. Algemene afspraken 

De medewerkers die tewerkgesteld zijn op een covid afdeling verlaten de 

afdeling niet.  

Transport naar de covid afdeling: 
 

Transport vanuit spoedgevallen wordt door spoedgevallen georganiseerd. Hiervoor kan een 
zorglogistieke medewerker of een medewerker patiënten transport ingezet worden indien 
deze ter beschikking is. (Indien niet dan wordt het transport door de spoedgevallen 
verpleegkundige zelf gedaan.) 

 
Transport vanuit een afdeling naar een covid afdeling wordt door de afdeling georganiseerd. 
Hiervoor kan een zorglogistieke medewerker of een medewerker patiënten transport ingezet 
worden indien deze ter beschikking is. (Indien niet dan wordt het transport door de 
verpleegkundige van de afdeling zelf gedaan.) 

 
De patiënt wordt getransporteerd tot aan de deur van de covid afdeling. De medewerkers 
betreden de covid afdeling NIET en geven overdracht ter hoogte van het sas. De patiënt 
wordt hier ook verbed, de bedden worden dus niet uitgewisseld. Het verbedden gebeurt 
door de verpleegkundige van de covid afdeling. 

 

Transport vanuit de covid afdeling: 
 

Transport vanuit een covid afdeling naar onderzoeksafdeling wordt georganiseerd door de 
covid afdeling. Hiervoor kan een zorglogistieke medewerker of een medewerker patiënten 
transport ingezet worden indien deze ter beschikking is. Indien niet dan organiseert de covid 
afdeling zich zo dat een verpleegkundige van een andere afdeling het transport kan 
uitvoeren. 

 
Transport vanuit een covid afdeling naar verpleegafdeling wordt georganiseerd door de 
covid afdeling. Hiervoor kan een zorglogistieke medewerker of een medewerker patiënten 
transport ingezet worden indien deze ter beschikking is. Indien niet dan wordt dit transport 
gedaan door de verpleegkundigen van de ontvangende afdeling. 
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Transport van de niet-covid afdeling naar de covid afdeling gebeurt door de 
niet-covid afdeling. 

4.2 Uitvoeren van het transport  

Aanvragen transporten 
 

Gebeurt zoals gekend via logecare/i-trans, maar telkens met de duidelijke vermelding van covid + of 
vermoeden covid, zodat niet alleen de medewerker die de pt meeneemt vanop dienst, maar ook de 
medewerker die de pt terugbrengt vanop consultatie, onderzoek, … weet dat er extra voorzorgen 
genomen moeten worden.  
 

Patiënt heeft geen hoge zuurstof nood 
 

Patiënten zonder zuurstof en patiënten die via een neusbril O2 krijgen, worden 
getransporteerd met een chirurgisch masker. Alle bedranden moeten worden ontsmet met 
clinell. De verpleegkundigen van de covid afdeling installeren de patiënt aan de uitgang om 
over te dragen aan het vervoer. Het patiëntenvervoer draagt gele/blauwe isolatieschort, 
handschoenen en een chirurgisch masker, handhygiëne moet altijd toegepast worden voor 
en na transport. 

 
 

Patiënt heeft  hoge zuurstof nood 
 

In het geval de patiënt zuurstof krijgt met een masker is het onmogelijk om de patiënt 
te transporteren met een chirurgisch masker. Voor het transport worden alle bedranden 
gereinigd met clinell. De verpleegkundigen van de covid afdeling installeren de patiënt aan 
de uitgang om over te dragen aan het vervoer. 
De medewerker die instaat voor het vervoer draagt een gele of blauwe isolatieschort, 
handschoenen en chirurgisch masker. Voer voor en na transport handhygiëne uit. 
 

4.3 Liftgebruik 

 
Er wordt geen onderscheid gemaakt in liften. Wel is het belangrijk dat alles wat aangeraakt wordt 
(knop, reling,…) door een medewerker die transport doet van een covid-pt, gedesinfecteerd wordt. 

 

4.4 Richtlijnen voor medewerkers zorglogistiek en patiëntentransport 

 
 

Spoedgevallen: 
De patiënt wordt door de spoedverpleegkundige uit de besmette box gereden en overhandigd 
aan de medewerker van patiëntenvervoer of zorglogistiek. 

 
Na het verbedden wordt de brancard bij de “vuile” brancards gezet of de medewerker 
patiënten-vervoer / zorglogistiek geeft duidelijk aan op spoed dat deze brancard nog moet 
ontsmet worden. 

Verpleegafdelingen: 
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De patiënt wordt door de verpleegkundige uit de besmette kamer gereden en overhandigd 
aan de medewerker van patiëntenvervoer of zorglogistiek. 

 
Na het verbedden wordt het bed terug gebracht naar de verpleegafdeling en geeft de 

medewerker patiëntvervoer /zorglogistiek duidelijk aan dat het bed nog ontsmet moet worden. 
 

5. Verantwoordelijkheden 

Zorglogistieke medewerker- verpleging 

6. Definities 

Patiëntentransport- covid 

7. Referenties / bijlages 


