
Protocol poliklinisch proces Covid-19 KneeClinic 

Doel 
In dit protocol staat beschreven op welke wijze de patiënt veiligheid rondom het 
Covid-19 virus tijdens bezoek aan onze polikliniek geregeld is.  
Alvorens de patiënt binnen The KneeClinic wordt behandeld is uitgevraagd of de 
patiënt ziekteverschijnselen heeft of gehad heeft. Deze worden geregistreerd in het 
EPD van betreffende patiënt. 
Voor deze leidraad is onder meer gebruik gemaakt van de ‘Leidraad persoonlijke 
bescherming in de poliklinische setting vanwege SARS-COV-2’ 29 april 2020 (FMS). 

Algemeen beleid polikliniek  
Een patiënt zonder voor COVID verdachte symptomen heeft geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen nodig, alleen basis-hygiënische maatregelen 
Draag een chirurgisch masker II of IIR en bril of face-shield bij risicovolle 
handelingen. 

Begripsverklaring Risicovolle handelingen 
Diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge 
frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) 
bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op 
contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen 
hoesten of niezen mogelijk uitlokken. 

Werkwijze 

Voorbereiding poliklinisch consult 
1. Tijdens het telefonisch maken van een afspraak voor het poliklinisch consult, 

wordt door de administratief medewerker het triageschema uitgevraagd. Dit 
zal vastgelegd worden in het EPD in de patientkaart en in de notitie bij de 
afspraak. Patiënt zal een afspraakbevestiging ontvangen met hierin alles 
rondom een veilig bezoek aan onze polikliniek. Als bijlage treft de patiënt het 
intake formulier, deze dient patiënt na het invullen retour te sturen evenals de 
verwijsbrief van de huisarts. 

2. Patiënten worden 24 uur voor het geplande poliklinisch consult door de 
administratieve medewerker gebeld en het triageschema zal uitgevraag 
worden. Dit zal vastgelegd worden in het EPD in de patientkaart en in de 
notitie bij de afspraak. De aandachtspunten voor een veilig bezoek aan onze 
polikliniek worden nogmaals besproken en er zal worden gecontroleerd of het 
ingevulde intakeformulier aanwezig is. 

3. Voor alle medewerkers, met name diegenen met patiëntencontact, 2 keer 
daags temperatuur meten en zelf-check op aanwezigheid van (ook milde) 
klachten. Bij klachten thuisblijven en contact opnemen met bedrijfsarts, en 
testen op SARS-CoV. 



Bezoek polikliniek 
4. Bij binnenkomst door de rechter deur zal de patiënt door de baliemedewerker 

worden gevraag om de handen te desinfecteren bij de daarvoor bedoelde zuil/
pomp. De baliemedewerker zal hierna de temperatuur meten met een 
richtthermometer en dit, met afnametijd en datum, in het EPD noteren. De 
bescherming van de baliemedewerker bestaat uit dienstkleding en de 
spatschermen op de balie. 

5. De baliemedewerker vraagt naar het legitimatiebewijs en controleert of het 
intake formulier en de verwijsbrief van de huisarts in de patientkaart staan. 

6. Indien patiënt een röntgenfoto moet laten maken zal de patiënt worden 
overgedragen aan de röntgenlaborante, deze neemt de patiënt volgens de 
aangebrachte looproute mee naar de röntgenafdeling. Indien patiënt geen 
röntgenfoto moet laten maken zal de patiënt worden overgedragen aan de 
orthopedisch chirurg, deze zal de patiënt volgens de aangebrachte looproute 
meenemen naar de spreekkamer. 

Radiologie 
7. De bescherming van de röntgenlaborante bestaat uit dienstkleding, 

mondkapje en handschoenen. 
8. De röntgenlaborante neem de patiënt mee naar de kleedruimte. Hier zal de 

patiënt worden gevraagd broek en schoenen uit te trekken en hierna de 
handen te desinfecteren bij de daarvoor bedoelde zuil/pomp. Via de andere 
ingang zal de röntgenlaborant de röntgenruimte inlopen. 

9. De röntgenlaborante haalt de patiënt uit de kleedruimte en positioneert deze 
onder het röntgenapparaat voor het maken van de röntgenfoto.  

10.De patiënt wordt terug naar de kleedruimte begeleid en hier verzocht na het 
aankleden de handen te desinfecteren bij de daarvoor bedoelde zuil/pomp. 
Röntgenlaborante reinigt de ruimte en verlaat deze via de andere ingang.  

11. De röntgenlaborante begeleid de patiënt van de kleedruimte naar de 
wachtruimte. Hier kan de patiënt op voldoende afstand van eventuele andere 
patiënten wachten op het consult.  

12.De röntgenlaborante reinigt de kleedruimte en verschoond de 
beschermingsmiddelen.  

Poliklinisch consult orthopedisch chirurg 
13.De bescherming van de orthopedisch chirurg bestaat uit dienstkleding en  

spatscherm bureau en een spatscherm over de behandeltafel.  
14.  De orthopedisch chirurg verwelkomt de patiënt vanuit de wachtruimte of direct 

vanaf de balie en begeleidt deze via de aangebrachte looproute naar de 
spreekkamer.  

15.De orthopedisch chirurg laat de patiënt plaatsnemen en neemt zelf plaats 
achter het spatscherm op het bureau en start het consult. Voor lichamelijk 
onderzoek begeleid hij de patiënt naar de behandeltafel en rijdt het verrijdbare 
spatscherm over de patiënt tot heuphoogte. Bij onderzoek langer dan 3 
minuten en dichterbij dan 30cm vanaf het gelaat van de patient worden 
aanvullende beschermende maatregelen genomen.  

16.Tijdens het consult registreert de orthopedisch chirurg zijn bevindingen in het 
EPD. Indien er overgegaan zal worden tot planning OK zullen naast de 
standaard risico’s ook het de zogeheten Covid-19 risico’s besproken worden.  



17.De verdere afspraken of benodigde verwijzingen/recepten voor operatie, 
fysiotherapie, MRI, medisch specialist of apotheek zullen door de 
administratief medewerker in de backoffice per mail of telefoon aan de patiënt 
aangeleverd worden. 

18.  De orthopedisch chirurg neemt afscheid van de patiënt terwijl hij deze de 
kamer uit begeleid en hierbij wijst op de aangebrachte looproute. 

19.De baliemedewerker ziet erop toe dat de aangebrachte looproute door de 
patiënt gevolgd wordt.  

20.De baliemedewerker reinigt de oppervlaktes in de spreekkamer. De 
orthopedisch chirurg verschoont de eventueel gebruikte 
beschermingsmiddelen. 
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