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Disclaimer 
Algemeen 

Deze leidraad is geformuleerd door leden van het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie 

Medisch Specialisten. Alle leden van het Expertiseteam Infectiepreventie zijn door de betreffende 

wetenschappelijke verenigingen gemandateerd. Het Expertiseteam Infectiepreventie heeft de 

grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze leidraad. Desondanks accepteren zij en de 

Federatie Medisch Specialisten geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit document, 

voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het 

gebruik van deze leidraad. 

 

Copyright  

De in deze leidraad getoonde informatie is eigendom van de Federatie Medisch Specialisten. De 

informatie uit dit advies/expert-opinie mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, 

niet gewijzigd worden gereproduceerd of gedistribueerd, en ook niet worden gebruikt voor 

commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Federatie Medisch 

Specialisten.  

Looptijd  

Deze leidraad is geldig vanaf maart 2023. Deze leidraad kan tussentijds worden bijgewerkt en/of 

gewijzigd. De meest actuele versie is de versie die staat op de website van de Federatie Medisch 

Specialisten. 

Versiebeheer 

Versie datum Wijziging 

1 Maart 2023 Eerste oplevering 
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Covid-19 infectiepreventiemaatregelen in de endemische fase 
 
Inleiding 
De inschatting van het landelijke Outbreak Management Team (OMT) is dat SARS-CoV-2 de 

endemische fase heeft bereikt in Nederland. Het kabinet heeft op basis van dit advies besloten dat 

de laatste corona-adviezen (o.a. test- en isolatieadvies) komen te vervallen. Nederland is wat betreft 

het coronavirus in de endemische fase beland. Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland 

inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten.  

In de pandemische fase en de transitie fase waren er in ziekenhuizen voor SARS-CoV-2 specifieke 

leidraden van kracht. In de endemische fase zijn deze niet meer allemaal van toepassing. Hieronder 

treft u een overzicht van de aanpassingen naar aanleiding van het recente OMT advies. Daarmee zal 

een groot deel van de leidraden worden gearchiveerd en komen te vervallen. Een aantal van de 

adviezen zal opgenomen worden in de richtlijnen infectiepreventie welke in ontwikkeling zijn door 

het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Voor stand van zaken en planning van 

deze richtlijnen zie www.sri-richtlijnen.nl.  

 
1. Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door 
vaccinatie/doorgemaakte infectie (versie 15 april 2022) 
 

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd. 

Adviezen voor de endemische fase betreffen: 

• Basis hand- en hoest hygiëne benadrukken 

• CMNM IIR wordt gedragen bij luchtwegklachten, door patiënten, medewerkers en 

bezoekers, op zorglocaties 

• CMNM IIR kan worden overwogen bij werken <1.5m bij ernstig immuun 

gecompromitteerde patiënten 

• Testen van patiënten met luchtwegklachten, indien er consequenties zijn voor 

isolatie of medisch beleid 

 

2. Leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis (versie december 2022) 

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd. 

Adviezen voor de endemische fase betreffen: 

• Geen testbeleid meer voor zorgmedewerkers.  

• Medewerkers die fit-to-work zijn maar wel luchtwegklachten hebben, werken met 

CMNM IIR  
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3. Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 (versie 1 

februari 2022) 

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd. 

Adviezen voor de endemische fase zullen worden opgenomen in SRI richtlijn Isolatie en SRI 

richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen.  

Tot dan is het advies: 

• Stel contact-druppel isolatie in bij patiënten met SARS-CoV-2 

• Draag een bril of spatscherm bij risico op spatten 

• Draag een bril of spatscherm bij aerosolvormende handelingen binnen 1.5 meter 

• Draag een FFP2 masker bij aerosolvormende handelingen  

 

4. Overzicht Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren (IAGP) met SARS-CoV-2 

(versie 12 juni 2020) 

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd. 

Adviezen over hoe te handelen bij IAGP zullen worden opgenomen in SRI richtlijnen Isolatie 

en SRI richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen. 

 

5. Leidraad Infectiepreventie maatregelen voor de ziekenhuiszorg van COVID-19 (verdachte) 

patiënten (versie 20 november 2020) 

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd. 

Adviezen voor de endemische fase betreffen: 

• Reiniging en desinfectie: conform contact-druppel isolatie.  

• Afval en linnengoed: geen bijzondere maatregelen meer nodig. 

 

6. Niet meer besmettelijk na COVID-19 - Richtlijn - Richtlijnendatabase 

Richtlijnmodule blijft geldend met lichte aanpassing –  de richtlijnmodule wordt momenteel 

herzien.  

Tot die tijd adviseert het expertiseteam voor de endemische fase betreffen conform ECDC: 

• Tenminste 5 dagen isolatie na start van symptomen, minimaal 24 uur koortsvrij en 

klinisch herstel. 

 

7. Leidraad Perioperatieve zorg infectiepreventie ten tijde van COVID-19 pandemie 

Leidraad vervalt en wordt gearchiveerd. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frichtlijnendatabase.nl%2Frichtlijn%2Fcovid-19%2Finfectiepreventie%2Fniet_meer_besmettelijk_na_covid-19.html&data=05%7C01%7Cm.knoester%40umcg.nl%7C98420ce2183247e9ef2908db199a2a43%7C335122f9d4f44d67a2fccd6dc20dde70%7C0%7C0%7C638131925447150562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kf79qn%2Bz8ImpEPfNaw9XGEmBreSiywkP1hiRN0LwSpQ%3D&reserved=0

