Richtlijnen voor Onderzoekers Scannexus
Aangescherpte regels naar aanleiding van COVID-19
Bij het uitvoeren van MRI-onderzoek is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te garanderen, aangezien
het begeleiden en positioneren van de deelnemer/proefpersoon/patiënt in de scanner tot kortere
afstand tussen personen leidt.
Uitgangspunt is dat het uitvoeren van deze werkzaamheden op vrijwillige basis is!
Scannexus zal onderstaande richtlijnen bij het uitvoeren van MRI-onderzoek in acht nemen:
-

-

-

-

-

Heb je koorts, verkoudheids- of benauwdheidsklachten, BLIJF THUIS!
Bij een positieve COVID-19 test mag je pas weer komen na minstens 7 dagen én minimaal 24 uur
klachtenvrij
Bij Huisgenoten die besmet zijn, blijf je 14 dagen in thuisquarantaine
Neem vooraf de gezondheidscheck af bij de deelnemer (zie bijlage)
Registreer je aan en afwezigheid in de klapper aan de balie van het scannerlab gebouw,
registreer ook het aantal deelnemers dat je gaat scannen. Alle boekingen worden vooraf in
Calpendo geregistreerd
De medewerker/onderzoeker draagt bij elk contact met deelnemer/proefpersoon/patiënt een
mondkapje en handschoenen die te verkrijgen zijn bij de balie van het scannerlab.
Handschoenen zijn ook beschikbaar in de voorbereiding ruimte van de scanners. Instructies voor
juist gebruik worden meegeleverd
Probeer de contactmomenten op < 1,5 meter afstand zo kort mogelijk te houden
Desinfectie/ handen wassen voor en na contact met deelnemer/proefpersoon/patiënt
Deelnemer/proefpersoon/patiënt zal na aanmelding verzocht worden in de safe area plaats te
nemen op aanwijzing van Scannexus personeel
Safety screening formulieren worden door de deelnemer ingevuld in de safe area
In de bedieningsruimte zijn naast de deelnemer/proefpersoon/patiënt maximaal 2 personen
toegelaten voor uitvoering van het onderzoek
Medewerker/onderzoeker zal na elk onderzoek de MRI-tafel, coil, bedieningspaneel, peripheral
equipment, console toetsenbord, bureau, en deurknoppen desinfecteren, zodat deze schoon
zijn voor een volgende deelnemer (de desinfectiemiddelen zijn ter plekke aanwezig)
Houd er rekening mee dat er na een boeking minimaal 15 minuten uitloop wordt ingepland voor
het schoonmaken van de appratuur (hier wordt een code voor aangemaakt voor boeking in
Calpendo) en de gebruikte kleedcabine door de onderzoeker.
Vrijwilligers mogen een mondmasker dragen, maar moeten dit afzetten voordat ze de scanner
ruimte binnengaan. Mondmaskers kunnen metalen draden bevatten en hoewel de door
Scannexus gedistribueerde draden veilig in de scannerruimte kunnen worden meegenomen,
kunnen ze de beeldkwaliteit ernstig beïnvloeden. Als een vrijwilliger erop staat een masker te
dragen terwijl hij in de scanner ligt, verwijder dan eerst de metalen draad van het masker en
gooi deze in de vuilnisbak alvorens de magnetische ruimte te betreden!

In het Scannexus gebouw zijn de volgende aanpassingen gedaan:
- Wachtruimte in safe area en voor de balie zijn aangepast naar 1,5 meter richtlijn
- Wachtruimte in safe area en voor de balie zijn voorzien van desinfectiepalen
- In de safe area is de toegang tot de wasruimte deurvrij gemaakt
- Stickers zijn in het hele gebouw op de grond geplakt voor waarschuwing 1,5meter afstand, ook
is er een visuele scheiding voor looprichting gemaakt
- Bij de balie is een plexiglas preventie scherm aangebracht
- Ingang scannergebouw via Brightlands gebouw, uitgang via lange gang Scannexus
- Indien er buiten kantooruren gescand gaat worden en er is geen tweede persoon beschikbaar,
kan in overleg met Scannexus bezetting buiten kantoortijden en in het weekend gerealiseerd
worden
Om alles goed te laten verlopen en risico’s zo klein mogelijk te maken zorgen wij voor:
- Desinfectiemiddel en faciliteiten voor handen wassen en drogen
- Aangepaste ventilatie in de ruimtes
- Aanpassing looproute toegang/uitgang
- Mondmaskers (verkrijgbaar bij balie scannerlab)
- Wegwerp handschoenen (verkrijgbaar in alle scannerruimtes en bij de balie scannerlab)
- Beschermingsbrillen (indien gewenst/noodzakelijk en tevoren is aangevraagd bij de
leidinggevende)

