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Inleiding 
Het protocol thuisisolatie van een patiënt met COVID-19 voor Aruba is een licht aangepaste versie 
van de LCI richtlijnen van het RIVM. 

Bron richtlijnen RIVM: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/thuisisolatie. Versie gebruikt van 5 
maart 2020 
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(Thuis)Isolatie: Dit wordt toegepast bij een persoon met ziekteverschijnselen waarbij een verblijf in 
afzondering is geïndiceerd. 

1. Isolatie kan worden toegepast ter voorkoming van verspreiding van een bewezen infectieziekte. 
2. Isolatie kan worden toegepast in afwachting van diagnostiek van een specifieke infectieziekte  

Indien er bij een persoon isolatie is geïndiceerd kan dit thuis plaatsvinden, mits voldaan wordt aan de 
hieronder beschreven voorwaarden. De persoon noemen we in dit document de ‘patiënt’. 
De huisarts, samen met personeel van de Dienst Besmettelijke Ziekten en een medisch adviseur van 
de Directie Volksgezondheid bepalen gezamenlijk of de patiënt gezien het klinisch beeld thuis kan 
blijven. Indien nodig wordt een medisch specialist (internist, infectoloog, longarts, kinderarts) 
geraadpleegd. 
Personeel van de Dienst Besmettelijke Ziekten en een medisch adviseur van de Directie 
Volksgezondheid bepalen of de thuissituatie van de patiënt zich voor isolatie leent. 
Voorwaarde voor thuisisolatie is dat de patiënt in staat moet zijn om voor zichzelf te zorgen (dit betreft 
de ADL-functies) en dat contact tussen de patiënt en huisgenoten (zo veel mogelijk) kan worden 
vermeden. Hierbij houden personeel van de Dienst Besmettelijke Ziekten en een medisch adviseur 
van de Directie Volksgezondheid tevens rekening met de medische situatie van de patiënt en de 
huisgenoten. Ook bekijkt de arts in hoeverre kennis en gedrag van patiënt en huisgenoten thuisisolatie 
toelaat. Het kan soms raadzaam zijn dat huisgenoten (bijv. kinderen, ouderen of personen met een 
hoog risico) tijdens de isolatieperiode elders verblijven. 

https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/thuisisolatie
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Indien thuisisolatie niet mogelijk blijkt, dient de patiënt ondergebracht te worden op een andere 
locatie. 

Geinformeerde toestemming 
De patiënt moet formeel worden geïnformeerd (door hem ondertekend) over de verplichting om 
geïsoleerd te blijven om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, anders zijn de bepalingen van 
de wet op de overdraagbare ziekte (Landsverordening Infectieziekten) van toepassing. 

Randvoorwaarden 

 De patiënt verblijft in diens woning en verlaat deze niet. In eigen tuin of balkon verblijven 
mag onder voorwaarde dat contacten met anderen vermeden worden. 

 Beperk aanwezigheid in dezelfde ruimte met huisgenoten en anderen.  
 Huisgenoten mogen de woning niet verlaten en verblijven in quarantaine, zo lang hun 

huisgenoot in isolatie is. 
 In het huis waar de patiënt verblijft, mogen geen mensen komen die er niet wonen (behalve 

Directie Volksgezondheid of de huisarts). 
 Goede hygiëne, ventilatie en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor 

anderen is mogelijk. 
 De patiënt kan in uitzonderlijke gevallen het huis verlaten als essentiële activiteiten zijn 

vertrek rechtvaardigen. Dit moet in welk geval met de Directie Volksgezondheid besproken 
worden. 

Contact met anderen beperken 
Probeer het contact met huisgenoten tot het minimum te beperkten, dit is inclusief knuffelen of 
kussen en seksueel contact. Ze mogen niet in contact komen met lichaamsvloeistoffen en ontlasting.    

Indien de patiënt toch in contact moet zijn of in dezelfde ruimte aanwezig moet zijn met anderen, dan 
houdt de patiënt zoveel mogelijk (minimaal 2 meter) afstand en dient degene die in de kamer komt 
waar de patiënt zich bevindt een N95- mondmasker te dragen. Beperk het aantal huisgenoten die de 
patiënt verzorgen tot een minimum. De verzorger dient zelf gezond te zijn. Vermijd contact van de 
huisgenoten met lichaamsvloeistoffen en ontlasting van de patiënt. 

De patiënt moet worden geïnformeerd dat tijdens de isolatie geen huisbezoeken kunnen 
plaatsvinden. Patiënten moeten het contact met dieren tot nader order beperken. 

Goede hygiëne en bescherming 
De Directie Volksgezondheid benadrukt bij de patiënt het belang van goede hand- en hoesthygiëne 
(zie bijlage) en geeft hier uitleg over, zowel aan de patiënt als aan de huisgenoten en verzorger(s). 
Daarnaast is de Directie Volksgezondheid in dagelijks contact met de patiënt en stelt zich beschikbaar 
voor vragen over het protocol.  

De Directie Volksgezondheid zal de patiënt opdragen tweemaal per dag zijn / haar temperatuur op 
nemen en dagelijks de gezondheidstoestand bij te houden. 

Gebruik van de ruimte waarin de patiënt verblijft  
Het aantal ruimtes dat de patiënt gebruikt is beperkt tot een minimum. De patiënt slaapt en verblijft 
in een eigen (slaap)kamer en heeft een eigen bed. De patiënt gebruikt een eigen tandenborstel en 
eigen eet- en drinkgerei, handdoeken, beddengoed en andere spullen in het huis. De patiënt gebruikt 
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indien mogelijk een eigen badkamer en toilet. De ruimtes die worden gebruikt door de patiënt moeten 
goed geventileerd kunnen worden, bijvoorbeeld door een raam open te zetten. Ruimtes waarvan 
normaliter gebruik wordt gemaakt van een airconditioning, moeten ook zo nu en dan geventileerd 
worden door een raam open te zetten. De zon en de wind op Aruba werken het virus tegen. 
Indien bepaalde ruimtes (bijvoorbeeld de keuken, badkamer) toch door patiënt én huisgenoten 
worden gebruikt, dienen deze goed geventileerd (30 minuten) en dagelijks schoongemaakt te worden. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
De Directie Volksgezondheid geeft advies over welke persoonlijke beschermingsmiddelen in huis 
aanwezig moeten zijn. Het gaat hier met name om het gebruik van wegwerphandschoenen en 
mondneusmaskers. De Directie Volksgezondheid geeft ook instructies hoe de maskers worden 
opgezet en hoe de handschoenen aan- en uitgetrokken worden. 

De patiënt draagt een N95-mondneusmasker wanneer deze de kamer verlaat en andere 
gemeenschappelijke ruimtes in de woning betreedt indien huisgenoten aanwezig zijn. Na afdoen van 
het masker wordt handhygiëne toegepast. Bij voorkeur is de patiënt echter niet in een 
gemeenschappelijke ruimte op het moment dat er huisgenoten aanwezig zijn. 

De huisgenoten en andere bezoekers (de huisarts en Directie Volksgezondheid) dragen een N95 
mondneusmaskers wanneer zij de kamer van de patiënt betreden.  

Indien de patiënt toch langdurig (>15min) in nauw (<2m) contact moet zijn met anderen – zoals bij 
zorgverlening en lichamelijk onderzoek door een zorgprofessional – dienen de zorgprofessionals 
gebruik te maken van een N95-mondneusmasker. 

Elk masker moet goed aan het gezicht aansluiten. Na het plaatsen van het masker mag het masker 
niet meer worden aangeraakt. Raakt het masker vervuild, dan moet het worden vervangen. Na 
gebruik wordt het masker in een afvalzak geworpen en wordt direct handhygiëne toegepast.  

Huisgenoten en alle bezoekers dragen wegwerphandschoenen bij:  

 al het contact met de patiënt of de directe omgeving van de patiënt, na het betreden van de 
ruimte waarin de patiënt verblijft en tijdens het schoonmaken van alle oppervlakken en 
ruimtes die gebruikt worden door de patiënt 

 het omgaan met wasgoed, vaat of afval en bij contact met alle materialen waarmee de 
patiënt in aanraking is geweest 

Behandeling van afval, ontlasting en lichaamsvloeistoffen 
Vermijd contact met ontlasting en lichaamsvloeistoffen. Gooi al het afval dat in aanraking is geweest 
met de patiënt in een aparte afvalzak in de kamer van de patiënt. Draag handschoenen bij het 
verwijderen van de afvalzak en voer het af met de rest van het huishoudelijk afval. 

Het afval van de patiënt, inclusief het wegwerpmateriaal dat door de zieke wordt gebruikt 
(handschoenen, zakdoeken, maskers), moet weggegooid worden in een plastic zak (ZAK 1) in een 
vuilnisbak in de kamer, bij voorkeur met een deksel en pedaal, zonder een scheiding maken voor 
recycling. 

- De plastic zak (ZAK 1) moet goed gesloten worden en in een tweede vuilniszak (ZAK 2) 
worden gedeponeerd, bij de uitgang van de kamer, waar ook de handschoenen en het 
masker van de verzorger worden  in gezet en dient goed gesloten te worden voordat u de 
kamer verlaat. 
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- ZAK 2, met het vorige afval, wordt bij de rest van het huishoudelijk afval in de vuilniszak (ZAK 
3) gestort. ZAK 3 wordt ook goed gesloten. Direct daarna wordt een volledige handhygiëne 
uitgevoerd, met zeep en water, gedurende minimaal 40-60 seconden. 

- ZAK 3 wordt in de huisvuilcontainer gedeponeerd zonder deze te scheiden van de rest van 
het huisvuil. 

Behandeling van wasgoed  
Gooi wasgoed dat in aanraking is geweest met de patiënt of in de directe omgeving in een aparte 
wasmand. Was handdoeken, beddengoed en kleding (indien mogelijk) op minimaal 60°C met een 
volledig wasprogramma en normaal wasmiddel. Laat het wasgoed goed drogen in een 
droogtrommel of aan de waslijn indien mogelijk in de zon. Draag handschoenen bij het behandelen 
van wasgoed en pas daarna handhygiëne toe. Door de patiënt gebruikte vaat moet gescheiden 
worden afgewassen met standaard afwasmiddel en heet water, of in de vaatwasmachine op een 
uitgebreid wasprogramma.  

Reiniging 
Door de patiënt gebruikte vaat moet gescheiden worden afgewassen met standaard afwasmiddel en 
heet water, of in de vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma.   

Reinig dagelijks oppervlakken die door de patiënt regelmatig worden aangeraakt, zoals nachtkastjes 
en slaapkamermeubilair, deurklinken en lichtknopjes, alsmede al het sanitair, zoals badkamer en 
toilet. Ruimtes die gedeeld worden dienen dagelijks gereinigd te worden. Gebruik voor het reinigen 
een huishoudelijk schoonmaakmiddel.  

Reinig daarna de handcontactpunten zoals toiletbediening, deurklinken en lichtknopjes met 
huishoudbleek (de gebruikelijke concentratie is 40.000 ppm chloor in een fles). Maak hiervoor een 
verse oplossing in de verhouding van 250 ml bleekmiddel op 10 liter water. (of 5 eetlepels 
bleekmiddel per gallon water of 4 eetlepels bleekmiddel per quart (0,95L) water) bereid op dezelfde 
dag dat het zal worden gebruikt. Andere desinfecterende middelen en huisreinigers zoals quaternair 
ammonium en ethanol zijn ook effectief. 

Gebruik bij reiniging altijd wegwerphandschoenen en pas na de schoonmaak handhygiëne toe.  

Duur van de isolatie 
De duur van de isolatie wordt vastgesteld door de personeel van Dienst Besmettelijke Ziekten en de 
medisch adviseur van de Directie Volksgezondheid. De isolatie duurt tot er geen gezondheidsklachten 
meer zijn (inclusief verbetering van ademhalingssymptomen en geen koorts) én 2 keer getest is op het 
coronavirus met 24 uur tussentijd en beide testen zijn negatief (= geen virus meer aangetoond).  

Overweeg na ontslag nog eens 14 dagen om zich zelf te monitoren. Na ontslag wordt patiënten 
aanbevolen om 14 dagen isolatiebeheer en gezondheidsmonitoring voort te zetten, een masker te 
dragen, in een eenpersoonskamer met goede ventilatie te verblijven, nauw contact met familieleden 
te verminderen, apart te eten, handen schoon te houden en buitenactiviteiten te vermijden. 

 


