PROCEDURE VOOR ZIEKENHUIZEN
VOOR AANPAK VAN EEN PATIËNT MET
VERDACHTE / BEVESTIGDE COVID-19
INFECTIE
Versie 18 Februari 2020

In collaboration with

1

1.

IS DE PATIËNT EEN VERDACHT GEVAL VAN COVID-19? ................................................................ 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
3.

Definitie Verdachte patiënt ...................................................................................................... 3
Definitie nauw contact ............................................................................................................. 3
Definitie Bevestigde patiënt ..................................................................................................... 3
Definitie Waarschijnlijke patiënt .............................................................................................. 3
BESLISBOOM ................................................................................................................................ 4
AANPAK VAN VERDACHTE COVID-19 EN BEVESTIGDE PATIËNTEN ............................................... 5

3.1.
Neem contact op met de regionale volksgezondheidsautoriteiten .......................................... 5
3.2.
Verzamel biologische stalen bij de verdachte COVID-19 patiënt voor laboratorium test .......... 5
3.3.
Infectieziekten controle maatregelen voor de verdachte / bevestigde COVID-19 patiënt ........ 6
3.3.1. Ziekenhuisopname .............................................................................................................. 6
3.3.2. Vervoer van de onderzochte patiënt ................................................................................... 6
3.3.3. Duur van de isolatie bij het hospitaal .................................................................................. 7
3.3.4. Voorzorgsmaatregelen ........................................................................................................ 8
4.
EPIDEMIOLOGISCHE SITUATIE ...................................................................................................... 9
5.
MEEST RECENT VERSIE VAN DE PROCEDURE ............................................................................... 9
ANNEX A LABORATORIUM AANVRAAGFORMULIER ........................................................................... 10
ANNEX B HOE NASOFARYNGEALE STALEN NEMEN?.......................................................................... 11
ANNEX C WEGBESCHRIJVING NRC RESPIRATOIRE PATHOGENEN (BUITEN KANTOORUREN) ............. 12
ANNEX D ................................................................................................................................................ 17

2

1. Is de patiënt een verdacht geval van COVID-19?
1.1.DEFINITIE VERDACHTE PATIËNT
België definieert de volgende patiënt als verdacht voor COVID-19:
Elke persoon met
o

klinische symptomen van een bovenste of onderste luchtweginfectie (met plots begin van
minstens 1 van de volgende symptomen: koorts, hoest, keelpijn, spierpijn/myalgie of ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn,…)
EN

o
o

hetzij een reisgeschiedenis naar China in de 14 dagen voor het begin van de ziekte
hetzij een fysiek contact (zie hieronder) met een door het laboratorium bevestigd geval van
COVID-19 in de 14 dagen voor het begin van de ziekte.

Deze patiënt moet onmiddellijk getest worden op COVID-19. 1

1.2.DEFINITIE NAUW CONTACT
Een nauw contact wordt gedefinieerd als:
o
Huisgenoten van de COVID-19-patiënt in de dag voor het ziek worden;
o

Personen die in de dag voor het ziek worden van de COVID-19-patiënt, langer dan 4 uur intensief contact binnen een straal van 1,5 meter hebben gehad met de COVID-19-patiënt;

o

Reizen samen met COVID-19 patiënt in elke vorm van transport, waarbij de COVID-19-patiënt
1 of 2 plaatsen van de contact verwijderd zat (in elke richting);

o

Blootstelling in de gezondheidszorg, waaronder het verlenen van directe zorg voor COVID-19patiënten, het werken met gezondheidswerkers die besmet zijn met COVID-19, patiënten bezoeken of in dezelfde omgeving verblijven van een COVID-19-patiënt.

1.3.DEFINITIE BEVESTIGDE PATIËNT
Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon met laboratoriumbevestiging van COVID-19-infectie, ongeacht klinische symptomen en symptomen.

1.4.DEFINITIE WAARSCHIJNLIJKE PATIËNT
Een waarschijnlijk geval wordt gedefinieerd als een verdacht geval voor wie:
• de labotest voor COVID-19 geen duidelijk positief of negatief resultaat opleverde of “inconclusief” was 2
• of er een positief testresultaat was op een pan-coronavirus test maar geen specifiek testresultaat
voor COVID-19 beschikbaar is
Momenteel is er slechts beperkte informatie over het beste moment van eerste staalname. Naar analogie met andere virale
luchtweginfecties, is het waarschijnlijk dat luchtwegstalen die vroeg in de loop van de infectie worden verzameld hogere
virusconcentraties zouden opleveren. Er zullen echter ook op latere tijdstippen stalen verzameld moeten worden.
Huidige schattingen van de incubatietijd van het virus variëren van 2-10 dagen (toestand op 27/01/20)
1
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Een “inconclusief’ testresultaat wordt gedefinieerd als een positieve test op een enkel real-time PCR-doel of een
positieve test met een test met beperkte performantiegegevens.
3

2. Beslisboom

Aandachtpunten
De symptomen van COVID-19 zijn weinig specifiek dus naast de afname voor de COVID-19 diagnose kunnen er uiteraard nog
andere biochemische/serologische … analyses onmiddellijk uitgevoerd worden in het ziekenhuis. (zie https://www.bioveiligheid.be/bioveiligheid-sars-cov-2)
Hou er rekening mee dat de detectie van een andere luchtwegpathogeen een co-infectie met SARS-CoV-2 NIET uitsluit.
Als de eerste tests van een nasofaryngeale of orofaryngeale swab negatief zijn bij een verdachte patiënt waarvan sterk wordt
vermoed dat hij/zij een COVID-19-infectie heeft en moet de patiënt na 48u opnieuw worden getest op nieuwe stalen, bij
voorkeur BAL.
Tot op heden (half februari 2020) met een gemiddelde incidentie van +/- 42 gevallen per miljoen inwoners in China en +/- 45
gevallen in Europa, is het optreden van COVID-19 bij een patiënt zonder epidemiologische link met China of met een bevestigd geval onwaarschijnlijk. Gezien de snelle epidemiologische evolutie zou er toch al onopgemerkt circulatie van het virus in
Europa kunnen zijn. In het kader van een differentiële diagnose bij een patiënt met fulminante pneumonie of ARDS, zonder
geïdentificeerde pathogeen, zelfs indien er geen epidemiologische link is naar een door COVID-19 gebied of bevestigde patient, vraagt een clinicus best ook een test voor COVID-19 aan.
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3. Aanpak van verdachte COVID-19 en bevestigde patiënten
3.1.NEEM CONTACT OP MET DE REGIONALE VOLKSGEZONDHEIDSAUTORITEITEN
Open de vragenlijst op https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Covid19_form_NL.pdf
Sla dit bestand op als pdf bestand, open het document in Acrobat Reader en vul de velden elektronisch zo
volledig mogelijk in via het “Fill & Sign” menu.
Zend het pdf bestand vervolgens als attachment via e-mail op naar uw regionale gezondheidsautoriteit:
•

Vlaanderen:
Binnen de kantooruren: www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie
- Antwerpen: 03/224.62.06
- Limburg: 011/74.22.42
- Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70
- Vlaams-Brabant: 016/66 63 53
- West-Vlaanderen: 050/24.79.15
Buiten de kantooruren: 02/512.93.89
eHealthbox adres voor formulieren:
• via de eHealth Box: nummer 1990001916 in de categorie “Speciale door het eHealthplatform erkende entiteit”;
• in Hector: VAZG (1990001916)(MELDINGINFECTIEZIEKTEN)

•

Brussel Hoofdstedelijk Gewest – Région de Bruxelles-Capitale: 0478/77.77.08, notif-hyg@ccc.brussels

•

Wallonie (AVIQ) et Ostbelgien : 071/20.51.05, surveillance.sante@aviq.be

3.2.VERZAMEL BIOLOGISCHE STALEN BIJ DE VERDACHTE COVID-19 PATIËNT VOOR LABORATORIUM
TEST
Na goedkeuring van de arts infectiebestrijding van uw regionale gezondheidsautoriteit, verzamel onmiddellijk:
•

2 nasofaryngeale swabs (of indien mogelijk 1 nasofaryngeale en 1 orofaryngeale swab) (zie bijlage B)
en, indien nodig bij ernstige symptomen, lage luchtwegstalen (bvb, bronchusaspiraat, BAL) 3.

•

Gebruik het laboaanvraagformulier in bijlage A of pagina 2 van het volgende laboaanvraagformulier
o NL: https://www.wiv-isp.be/epidemio/NRC/foRMs/aanvraagformulier_respiratoire.pdf en kruis
‘PCR SARS/COVID-19 (enkel bij specifiek vermoeden COVID-19)’ aan.
o FR: https://www.wiv-isp.be/Epidemio/NRC/FORMS/Formulaire_Respiratoires.pdf

•

Voor het verpakken van de vermoedelijke COVID-19 stalen dient het staal 1) in een UTM tube 4, in 2)
een plastiek hermetisch hersluitbaar zakje met een absorberend papier, in 3) een gewatteerde envelop
of een tweede plastiek hermetisch hersluitbaar zakje geplaatst te worden.

•

Verzend de stalen of lever ze persoonlijk af aan het NRC Respiratoire Pathogenen na contact met Prof.
Marc Van Ranst (0475/510158) or Lize Cuypers (016/344006). (Voor een wegbeschrijving buiten de
kantooruren, zie Annex C of https://w1.uzleuven.be/labo/LAG/LAG_Updates/MED_127E_NL.pdf)

3

Bij aërosol genererende procedures dienen airborne voorzorgsmaatregelen toegepast worden.
UTM is een stabiel transportmilieu, geschikt om bij kamertemperatuur klinische specimens die virussen bevatten,
te verzamelen, vervoeren, onderhouden en bewaren.
5
4

3.3.INFECTIEZIEKTEN CONTROLE MAATREGELEN VOOR DE VERDACHTE / BEVESTIGDE COVID-19
PATIËNT
3.3.1. Ziekenhuisopname
•

De patiënt wordt in het ziekenhuis opgenomen indien de patiënt ernstige symptomen vertoont

•

In de andere gevallen wordt de patiënt in principe thuis in isolatie geplaatst. Hiervan kan afgeweken
worden als medische risicofactoren (bij patiënt of een huisgenoot) 5, sociale en/of leefomstandigheden
van de patiënt thuisisolatie bemoeilijken. Geef bij thuisisolatie de patiënteninformatie in Annex D mee.

•

In overleg met de arts infectiebestrijding, worden bevestigde symptomatische gevallen met ernstige
symptomen of onderliggende aandoeningen waar mogelijk opgenomen in de referentieziekenhuizen
•

•

UMC Sint-Pieter, Hoogstraat 290, 1000 Brussel
Tijdens kantooruren: 02/535.50.09 ou 02/535.31.11
Buiten kantooruren: 0479/83.80.13
UZ Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
Tijdens kantooruren: 03/821.51.10; 03/821.39.77 of 03/821.30.00
Buiten kantooruren: 03/821.30.00

Of zo nodig in een ander ziekenhuis dat in staat is de vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

3.3.2. Vervoer van de onderzochte patiënt
•

Het vervoer van de patiënt naar het ziekenhuis moet worden besproken met de regionale gezondheidsautoriteiten. Transport naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kan via een ambulance met toepassing van druppel -contact maatregelen van het verzorgend personeel of met eigen (niet openbaar)
vervoer. De patiënt zal tijdens het vervoer een chirurgisch masker dragen. Het ziekenhuis moet verwittigd worden zodat de patiënt onmiddellijk kan afgezonderd worden met druppel-contact voorzorgsmaatregelen.

•

UMC Sint-Pieter heeft een overeenkomst met een gespecialiseerde ambulancebedrijf (M2,
02/411.11.21) voor het vervoer van bevestigde ernstige COVID-19 gevallen naar UMC Sint-Pieter. Het
personeel van dit bedrijf is speciaal opgeleid voor dit werk en hebben de vereiste PPE.
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Ernstige chronische hart-, long- of nieraandoeningen,



Diabetes,



Immunosuppressie, maligne hemopathie, actieve neoplasie



Personen ouder dan 65 jaar,



Kinderen jonger dan 6 maanden,



Zwangerschap (Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op de COVID-19-infectie
voor zwangere vrouwen, maar het kan verstandig zijn om te voorkomen dat ze contact hebben met de zieke
persoon.)
6

3.3.3. Duur van de isolatie bij het hospitaal
Verdachte COVID-19-patiënt:
•

wordt geïsoleerd totdat het resultaat van de laboratoriumtest bekend is.

•

Als de eerste tests van een nasofaryngeale of orofaryngeale swab negatief zijn bij een verdachte
patiënt waarvan sterk wordt vermoed dat hij/zij een COVID-19-infectie heeft en moet de patiënt
na 48u opnieuw worden getest op nieuwe stalen, bij voorkeur BAL.

Bevestigde COVID-19-patiënt:
•

Neem en test tenminste wekelijks (maar bij voorkeur elke 2 - 4 dagen) een bovenste luchtwegstaal.

•

Neem en test, na de eerste negatieve Rt-PCR test, dagelijks een bovenste luchtwegstaal.

•

Wordt geïsoleerd totdat twee opeenvolgende bovenste luchtwegstalen (naso- of orofaryngeale
swabs), die ten minste 24 uur uit elkaar worden genomen, negatief testen op Rt-PCR.
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3.3.4. Voorzorgsmaatregelen
Patiënten met verdachte of bevestigde COVID-19-infectie hebben droplet- en contactvoorzorgsmaatregelen nodig bij isolatie in het ziekenhuis. Bij het uitvoeren van aërosol genererende procedures dienen ook airborne voorzorgsmaatregelen toegepast te worden.
Isolatie

Hygiëne

Voorzorgsmaatregelen
- Hang indien mogelijk een affiche uit bij het onthaal van de spoeddienst, waarin patiënten gevraagd wordt om onmiddellijk te melden of ze
in de 2 laatste weken teruggekeerd zijn uit China. Zo ja, geef hen onmiddellijk een chirurgisch masker.
- Indien de patiënt met verdachte COVID-19 infectie zonder masker in de wachtzaal gebleven is, poets en ontsmet high touch oppervlakten
onmiddellijk met de gebruikelijke producten.
- Patiënt in een eenpersoonskamer of, in geval van bevestigde patiënt, met patiënten met dezelfde diagnose
- Bevestigde patiënten, vooral bij kritisch zieke patiënten, indien mogelijk in een negatieve druk kamer wegens groter risico op aërosolvorming
- Het vervoer van de patiënt buiten de aangewezen kamer wordt tot een minimum beperkt en de patiënt moet een chirurgisch masker
dragen.
- Specifieke apparatuur wijden aan gebruik bij één patiënt
- In geval van klinische achteruitgang: een aparte ICU-kamer met negatieve druk (indien mogelijk).
- Handhygiëne na elk contact met de zieke persoon of zijn/haar directe omgeving en onmiddellijk na het verwijderen van een item
van PPE
- Ademhalingshygiëne en hoestetiquette

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) - Bij elke binnenkomst in de kamer: gebruik handschoenen, schort, beschermingsbril en minimaal een chirurgisch masker en verwijder
die onmiddellijk en veilig na gebruik
- Zorgverlener moet het aanraken van gezicht, ogen of mond met (gehandschoende) handen vermijden
Ventilatie/bij het uitvoeren van aërosol- - Plaats de patiënt in een negatieve druk kamer met >= 6-12 luchtveranderingen / uur met controle van de luchtstroomrichting
- Gebruik minstens een FFP2-masker bij het uitvoeren van een aërosol genererende procedure (bijv. bronchoscopie)
genererende procedures 6

6

Sommige aërosolgenererende procedures zijn geassocieerd met een verhoogd risico op overdracht van coronavirussen (SARS-CoV en MERS-CoV) zoals tracheale intubatie, niet-invasieve ventilatie,
tracheotomie, cardiopulmonale reanimatie, handmatige ventilatie vóór intubatie en bronchoscopie.
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4. Epidemiologische situatie
Meer informatie over het nieuwe coronavirus in China wordt regelmatig bijgewerkt op de website van het
ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china) en van WHO (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019) en op webpagina van Sciensano: https://epidemio.wivisp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx.

5. Meest recent versie van de procedure
De meest recente versie van deze procedure wordt gepubliceerd op de volgende webpagina van Sciensano:
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx.

9

Annex A

Laboratorium aanvraagformulier
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Annex B
•
•
•

•
•

•
•

Aandacht voor gebruik van de nodige PPE
Waarschuw de patiënt dat dit onderzoek gedurende een kort moment onaangenaam kan zijn
Breng een eerste wattenstaafje diep in het neusgat (tot in de nasofarynx: ongeveer tot de helft van de
lengte van de neus tot het oor) en maak zoveel mogelijk cellen los door langs de binnenkant van een neusgat
te schrapen.
Plaats het wattenstaafje in de tube met transportmilieu en breek het uiteinde van de steel af.
Indien mogelijk en/of toepasselijk, ga met een tweede wattenstaafje op dezelfde manier te werk om een
staal te nemen van de ontstoken zones in de keel (amandelen, keelwand, etc.). Plaats het wattenstaafje in
de tube met transportmilieu (1 wattenstaaf per UTM tube) en breek het uiteinde van de steel af.
Sluit het flesje hermetisch.
Het staal identificeren:
-

•
•

Hoe nasofaryngeale stalen nemen?

Referentie van de patiënt;
Datum van staalname;
Arts: Coördinaten van de behandelende arts die het staal heeft afgenomen.

In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast (+4°C)
Voeg het NRC aanvraagformulier toe bij verzending.
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Annex C

Wegbeschrijving NRC Respiratoire Pathogenen (buiten kantooruren)

Verdere informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Verdere informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Verdere informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Verdere informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Verdere informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Annex D
HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN CORONAVIRUS-INFECTIE EN DIE THUIS GEÏSOLEERD IS
Als u ziek bent door COVID-19 of als er vermoed wordt dat u besmet bent met COVID-19, dat wil zeggen dat u symptomen vertoont, volg dan het onderstaande advies om een verspreiding van het COVID-19 virus naar andere mensen
in uw huishouden en gemeenschap te vermijden.
Blijf thuis zolang er symptomen zijn

Bedek uw neus en mond als u hoest of niest

U moet uw activiteiten buitenshuis beperken. Ga niet
naar uw werk, school of openbare plaatsen. Gebruik
geen openbaar vervoer. Vermijd elk bezoek aan huis.

Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als
u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de vouw
van de elleboog, de binnenkant van uw trui, ...

Volg uw symptomen op

Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk weg / doe de
stoffen zakdoek in een stoffen zak die u aan het einde
van de dag zult wassen. Was daarna uw handen.

Als uw symptomen verergeren (bv. ademhalingsproblemen, hoge koorts, ...), bel dan uw huisarts om een
raadpleging in te plannen. Als u rechtstreeks naar een
spoedgevallendienst gaat, informeer dan bij de receptie dat u een COVID-19 patiënt bent. Dan kunnen maatregelen worden genomen om contact met andere
mensen te voorkomen.
Als een lid van uw huishouden symptomen begint te
ervaren (bv. koorts, hoest, enz.), neem dan contact op
met uw arts.
Blijf uit de buurt van uw naasten
Neem indien mogelijk een aparte en goed geventileerde kamer in, inclusief om te slapen. Vermijd zoveel
mogelijk gemeenschappelijke kamers van het huis. Indien beschikbaar, gebruik een andere badkamer en toilet dan de overige gezinsleden.
Draag een mondmasker
In aanwezigheid van anderen, draag een chirurgisch
masker of blijf op een afstand van meer dan 1,5 meter
of, bij gebrek hieraan, gebruik een sjaal of andere doek
die de mond bedekt. Het virus wordt overgedragen
door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen,
… over een afstand van 1,5 meter. Als u een doek gebruikt, moet u deze dagelijks wassen. Als u een chirurgisch masker gebruikt, gooit u het direct in een vuilnisbak wanneer u het verwisselt (verwissel na het dragen
gedurende 3 uur).

Was uw handen
Was uw handen telkens u gehoest of geniesd hebt, na
elk toiletbezoek en telkens u vuile doeken hebt vastgenomen, ... en ook, meerdere keren per dag, met water
en zeep of een hydro-alcoholische oplossing (met minimaal 60% van alcohol). Wrijf ze gedurende minstens
20 seconden en droog ze vervolgens. Uw huisgenoten
moeten ook regelmatig hun handen wassen en vermijden dat ze hun ogen, neus en mond met ongewassen
handen aanraken. Geef de voorkeur aan wegwerphanddoeken om uw handen te drogen of was uw stoffen handdoeken zodra ze nat zijn (verzamel ze in een
stoffen zak en plaats de zak in de wasmachine).
Deel geen objecten
Deel geen borden, mokken, tandenborstels, handdoeken of beddengoed met andere personen. Na gebruik
van deze objecten moet u ze grondig wassen met water en zeep. Trek niet aan de sigaret van iemand anders. Neem uw maaltijden apart.
Desinfecteer oppervlakken
Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken
(bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer, ...),
met water dat 1% bleekwater bevat (doe 10 ml bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met
leidingwater).

Verlucht de woonruimtes

Schoonmaken toilet na stoelgang

Open enkele keren per dag gedurende 30 min de ramen van de kamer waar de zieke verblijft.

Sluiten het WC deksel na stoelgang, spoel door, wacht
5 minuten. Reinig vervolgens het toilet met water dat
1% bleekwater bevat. Meng geen chloorhoudende
producten met een ander schoonmaakmiddel. Neem
de nodige handhygiëne in acht .

De duur van deze maatregelen wordt besproken met de huisarts, maar ze zijn minstens van toepassing totdat de
symptomen verdwenen zijn (minimum 7 dagen).
Verdere informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

