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1 Doelstelling 

 
De flow van personeelsleden t.h.v. de kleedkamers, KIA en KUA zoveel mogelijk sturen om de afstand van 
1,5 m zoveel mogelijk te kunnen garanderen. 
Verder wordt getracht, in de mate van het mogelijke, een flow te creëren in één richting om zoveel mogelijk 
contact met andere medewerkers te vermijden.  
Kruisingen met andere medewerkers zijn toegelaten voor zones waarbij andere opties niet mogelijk zijn.  
 
 
2 Toepassingsgebied 

 
Alle UZA-medewerkers die gebruik maken van de kleedkamers en/of KUA/KIA. 
 
 
3 Verantwoordelijke 

 
Directie patiëntenzorg 
Facilitaire dienst  
 
4 Bevoegdheden, kennis en vaardigheden 

 
nvt 
 
 
5 Uitvoering 

 
Om personeelsleden die elkaar kruisen en opstopping t.h.v. de tikklok en t.h.v. de KUA’s en KIA’s zoveel 
mogelijk te beperken worden volgende maatregelen genomen: 
 
 
5.1 Personeelsstromen zoveel mogelijk in één richting: 
 
Kleedkamers 1 (dames) en 2 (heren): 
 

- IN de kleedkamer: via de bestaande toegangsdeur mag je enkel IN de kleedkamer. 
- UIT de kleedkamer: na omkleden moet je de kleedkamer verlaten langs de ‘achter’uitgang. De 

nooduitgangen worden hiertoe tijdelijk als gewone deur gebruikt. Langs deze deuren mag je niet in 
de kleedkamer. 

o kleedkamer 1: achteruitgang richting bezoekersgang 
o kleedkamer 2: achteruitgang richting zone van de tikklok, verder via dubbele deur naar 

bezoekersgang 
 

- Neem propere kledij bij het toekomen, dus vóór aanvang van de shift. 
- Bij het einde van de shift, na het omkleden: verlaat de kleedkamer langs de ‘achter’uitgang en breng 

de vuile kledij naar de KIA; zonodig even wachten in de rij (cfr. infra). 
 
Kleedkamer 3 (dames): 
 

- IN de kleedkamer: via de bestaande toegangsdeur mag je IN de kleedkamer. 
- UIT de kleedkamer: na omkleden moet je de kleedkamer verlaten langs één van de 

‘achter’uitgangen. De nooduitgangen wordt hiertoe tijdelijk als gewone deur gebruikt. Langs deze 
deuren mag je niet in de kleedkamer. 

 
- Neem propere kledij bij het toekomen, dus vóór aanvang van de shift. 
- Bij het einde van de shift, na het omkleden:  

o Géén vuile kledij? → Verlaat de kleedkamer langs een achteruitgang. 
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o Wél vuile kledij? → Verlaat de kleedkamer langs de gewone toegangsdeur en breng de vuile 
kledij naar de KIA; zonodig even wachten in de rij (cfr. infra). 

 
 
5.2 Ruimte t.h.v. kledijautomaten: 
 

- Max. 2 personen per automaat aanwezig: 1 persoon neemt kledij aan KUA en 1 persoon wacht op 
min. 1,5 m afstand; idem voor KIA. 

- Wachten in een rij vanaf de toegangsdeur tot de kledijautomaten, in de gang, ruimte tikklok, 
bezoekersgang. 

 
 
5.3 Visual management: 
 

- meldingen op de toegangsdeuren tot de kleedkamers 
- meldingen op de ‘achter’deuren van de kleedkamers 
- markeringen (1,5 m) op de vloer voor de wachtrij vanaf de toegangsdeur tot de kledijautomaten, in 

de gang, ruimte tikklok, tot in bezoekersgang 
 
 
5.4 (Hand)hygiënemaatregelen 
Er is handalcohol ter beschikking aan de KIA / KUA, ook bij het verlaten van de kleedkamers.  
 
 
6 Definities en afkortingen 

 
 
 
7 Bijbehorende documenten 

 
 
 
8 Referenties 
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