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Beoordelaars: Expertiseoverleg GCS        
 

Eerste publicatiedatum:  
 
Doel: Afnemen van een Covid sneltest binnen GCS door kraamverzorgenden om 
verspreiding onder zwangeren, kraamvrouwen, pasgeborene, professionals en anderen te 
proberen te voorkomen. 
 
Opgesteld door: kraamverzorgende 
 
Bestemd voor: verloskundigen/ kraamverzorgenden 
 
Bevoegd om handelingen uit te voeren: verloskundigen en kraamverzorgenden GCS  
 
Inhoud: 
Aandachtspunten: 

- Overleg met de verloskundige van client over de symptomen en de mogelijke 
verdenking Covid en bespreek de procedure voor de afname van een sneltest; 

- Client moet gevraagd worden om toestemming en medewerking verlenen aan het 
afnemen van de Covid sneltest wegens een verdenking op Covid19; 

- Check of client een patiëntennummer in het Erasmus Mc heeft, als dit niet het geval 
is, dient deze direct aangemaakt te worden. Een patiëntennummer kan aangevraagd 
worden tijdens kantooruren op telefoonnummer 38768 / 37108, s ’avonds en in het 
weekend 36677; 

- Client en haar partner mogen vanaf het moment van een mogelijke verdenking de 
verblijfskamer in het Geboortecentrum niet meer verlaten tot aan de testuitslag. 

- Wees alert op juiste naleving hygiëne procedure, zowel voor jezelf als voor client; 
- Zorg voor alle benodigdheden zowel voor in de afname ruimte als buiten de afname 

ruimte. Check voorafgaand of de “COVID kar” voldoende bevoorraad is; 
- Check of er 2 afvalcontainers met voetpedaal bediening aanwezig zijn, 1 voor in de 

afnameruimte/ verblijfkamer (let op deze mag niet van de kamer af voordat de uitslag 
bekend is) en 1 afvalcontainer met voetpedaalbediening op de gang naast de deur. 

- Volg alle aanwijzingen zorgvuldig op. 
 

Werkwijze – voorbereiding:  
- Informeer client over de procedure die gevolgd gaat worden, geef de ruimte voor het 

stellen van vragen. 
- Bij iedere betreding van de afnameruimte (mogelijk de verblijfkamer van client) moet 

de kraamverzorgende zich houden aan de Isolatievoorschriften. Dit betekent in 
isolatiepak, mondneusmasker, bril, handschoenen en face shield. Je dient dit voor 
het betreden van de afnameruimte/ verblijfkamer aan te trekken. 

- De AVZ van afdeling verloskunde (010-7037678) wordt op de hoogte gebracht dat er 
een Covid verdenking is in het Geboortecentrum en dat de procedure voor afname 
sneltest in het Geboortecentrum wordt opgestart. Hierbij worden de patiëntgegevens 
overgedragen. De AVZ is verantwoordelijk voor de aanvraag en administratie. 

- Bij iedere verdenking van Covid in het Geboortecentrum wordt Hanneke de Graaf op 
de hoogte gebracht totdat de uitslag bekend is. 
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Werkwijze – uitvoering vooraf betreden van de afnameruimte/ verblijfkamer 
- Zorg dat je alle materialen voor de sneltest afname bij je hebt, deze zijn:  

o Kweekset  
o Sealzakje/isolatiehoes  

- Desinfecteer handen en polsen met handenalcohol; 
- FFP-2  masker over neus en mond; 
- Haarnetje over het haar aantrekken; 
- Geel isolatiepak aantrekken; 
- Handschoenen aantrekken; 
- Veiligheidsbril opzetten; 
- Face shield opzetten; 
- Je kan de afnameruimte/ verblijfkamer nu betreden. 

 
Werkwijze – uitvoering: afnemen van een Covid sneltest 

- Je voert nogmaals controles bij mevrouw uit zoals temperatuur, tensie meten, 
saturatie meten en noteert deze. 

- Beschrijving van het afname proces 
1. Laat de patiënt zijn neus snuiten en het hoofd achteroverbuigen; 
2. Neem keel en neus af op één en dezelfde stok. Gebruik eventueel spatel of 

laat patiënt ‘A’ zeggen. Roteer de wattenstok zo diep mogelijk achter in de 
keel; 

3. Neem vervolgens de neuskweek af met dezelfde stok. Roteer de wattenstok 
drie malen rond diep in het neusgat. (Kan een traanreflex geven bij de 
patiënt); 

4. Open de buis en doe het wattenstokje erin; 
5. Vul de patiëntgegevens in op het etiket. Plak de sticker in de lengterichting op 

het buisje. 
- Neem het buisje waarin je het teststokje stop af met alcohol, en plaats de koker in 

een isolatiehoes. Deze isolatiehoes neem je af met alcohol. Sluit deze isolatiehoes 
goed af met de daarvoor bestemde plakstrip. 

 
Werkwijze – uitvoering: het verlaten van de afnameruimte/ verblijfkamer  
In de ruimte waar je de test hebt afgenomen: 

- Trek het isolatiepak uit en deponeer deze direct in de afvalcontainer. 
- Trek de handschoenen uit en deponeer deze direct in de afvalcontainer. 
- Veiligheidsbril afdoen en in speciale verzamelbak deponeren. 
- Face shield afdoen en in speciale verzamelbak deponeren. 
- Desinfecteer handen en polsen met handenalcohol. 
- Bovenstaande 3 punten doe je op > 1,5 meter afstand van mv. 
- Betreed de gang. 

 
Werkwijze – uitvoering: het verlaten van de afnameruimte/ verblijfkamer 
Op de gang voor de ruimte waar je de test hebt afgenomen: 

- Plaats de koker met 1e isolatiehoes in de 2e isolatiehoes en neem deze hoes weer af 
met alcohol. Sluit deze isolatiehoes goed af met de daarvoor bestemde plakstrip. 

- FFP-2 mondmasker en haarnetje afdoen en deponeer deze in de afvalcontainer. 
- Desinfecteer handen en polsen met handenalcohol. 
- Trek een nieuw IIR-mondmasker aan en plaats deze over neus en mond. 
- De controlepaal moet worden afgenomen met chloordoekjes, deze chloordoekjes 

deponeren in de afvalcontainer met voetpedaal. 
- Al het afval rondom Covid moet verzameld worden in een zwarte vuilniszak. 
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Werkwijze – nazorg: uitvoering testaanvraag 
- De afdeling verloskunde wordt op de hoogte gebracht dat de test is afgenomen en 

naar het AKC Lab gebracht wordt om per Buizenpost naar de juiste afdeling te 
versturen.  

o Buizenpost 515 of naar virologie Nb 10-52 (ma t/m vr tussen 08.30-17.00 en 
zondag tussen 08.30-13.00); 

o Buizenpost 15/16 of Nb-415 (zaterdag tussen 08.30-13.00); 
o Op zaterdag en zondag tussen 13.30-15.30 worden er geen cito aanvragen 

behandeld, dit wordt na 15.30 weer opgepakt. Streven is dan om voor 17.00 
de uitslag bekend te hebben.   

- De juiste patiëntgegevens worden ingevuld en gecheckt. 
- Je bezoekt het AKC Lab op de 3e verdieping en verpakt het isolatiepakketje in een 

van de buizen. Let op door de dubbele isolatiehoezen is dit krap, wees voorzichtig.  
- De uitslag komt binnen op de afdeling Verloskunde zij informeren de 

verantwoordelijke dienst in het Geboortecentrum. 
- Tijdens het wachten mogen de ouders niet van hun kamer af. 
- Bij een positieve uitslag wordt het verblijf in het Geboortecentrum direct beëindigd. 

Het advies van de dienstdoende Gynaecoloog wordt opgevolgd, waarna er mogelijk 
overplaatsing naar een Covid kamer in het Erasmus Mc volgt of ouders direct naar 
huis moeten vertrekken. 

- Bij vertrek naar huis krijgen de ouders een duidelijk advies mee hoe zij thuis moeten 
handelen. 

- De verloskundige van mevrouw wordt geïnformeerd over de uitslag van de sneltest. 
 
Werkwijze – nazorg: na vertrek van de client uit het Geboortecentrum. 
Na een Negatieve uitslag 

- Handel je volgens de normale werkwijze zoals bij ieder vertrek zal handelen. 
- Alle spullen die te maken hebben met de afname van Covid sneltest worden wel 

netjes gereinigd met alcohol. 
- De veiligheidsbril en face shield die in een speciale verzamelbak worden 

gedeponeerd worden aangeboden voor reiniging. 
  

Werkwijze – nazorg: na vertrek van de client uit het Geboortecentrum. 
Na een Positieve Covid uitslag 

- De verblijfkamer gaat op slot en word niet meer betreden. 
- Er vindt overleg plaats over de tijdsduur van sluiting kamer, voordat deze wordt 

leeggehaald en gereinigd. 
- Zodra er toestemming is om deze kamer uit te ruimen wordt deze kamer volgens 

afspraak leeggehaald.  
- Assito wordt geïnformeerd over deze kamer en wordt gevraagd om deze kamer 

volgens Covid protocol te reinigen. 
 

Bijlagen:  
Stappenkaart contact- druppel plus isolatie betreden van de kamer. 
Stappenkaart contact- druppel plus isolatie verlaten van de kamer. 
 
Bronvermelding/Literatuur:  
KMS Erasmus MC Decentraal/Thema Sophia/Volwassenen/Medische protocollen/ 
Verloskunde, Publicatiedatum 01-09-2021 Versie21 Titel: Corona, beleid zwangeren en 
neonaten. > KIS kwaliteitmanagementsysteem werd op 27-11-2021 geraadpleegd. 
Instructiefilmpje afnamekweek youtube https://youtu.be/k34ucVELjLo  
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KMS Erasmus MC Logistiek sneltest SARS-CoV-2, influenza A virus, influenza B virus en 
respiratoir syncytieel virus (RSV) (Versie 2) (erasmusmc.nl)   


