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Maatregelen bij patiënten in afwachting 

resultaat COVID-19 

1. Verdachte patiënten met symptomen die via spoed worden opgenomen, 

verblijven op HES in afwachting van het resultaat. 
Symptomatisch = koorts >37,5 °C en symptomen van een acute infectie 

van de bovenste of onderste luchtwegen, die nieuw verschijnen of die 

verergeren bij patiënt die chronische respiratoire symptomen vertoont.  

 

 Indien positief: direct naar cohort afdeling (vandaag reeds van 
toepassing). 

 
 Indien negatief:  

 De patiënt wordt gehospitaliseerd in een éénpersoonskamer of 
alleen op 2 persoonskamer (indien geen 1-persoons 

beschikbaar) van de afdeling, bij voorkeur een isolatiekamer 
met SAS. 

 
 Na 48u wordt er een hertest COVID-19 uitgevoerd.  Reden is 

dat patiënten die klinisch sterk verdacht zijn mogelijk na 2 dagen 

toch positief testen.  
 

 Tijdens deze 48u worden volgende maatregelen toegepast: 
 Bevestig de isolatiekaart aan de kamerdeur (druppel – 

contact). 
 De zorgverlener draagt steeds een verzorgingsmasker. 

 Bij direct patiëntencontact < 1,5m, worden bijkomend een 
gele isolatiejas en niet steriele handschoenen 

gedragen.  
 Draag een spatbril bij kans op spatten in het gelaat.  

 De patiënt draagt een mondneusmasker bij aanwezigheid 
van een zorgverlener in de kamer. Dit masker dient 

dagelijks vervangen te worden.  
 Enkel bij het toedienen van aërosoltherapie moet een 

FFP2-masker gedragen worden door de zorgverlener.  
  



 

2. Patiënten zonder verdachte symptomen die via spoed worden 
opgenomen, worden op spoed gescreend: 

 
 Als ze moeten worden opgenomen dan gaan ze naar hun afdeling 

(geriatrie/inwendige/…)  
 

 De patiënt wordt gehospitaliseerd in een éénpersoonskamer of 

alleen in 2-persoonskamer in afwachting van het resultaat. 

 
 Indien positief: onmiddellijk naar cohort afdeling.  De 

behandelende arts informeert de verpleegkundige van de 
afdeling. 

 

 Indien negatief: De behandelende arts informeert de 
verpleegkundige van de afdeling van het resultaat. Isolatie 

maatregelen worden opgeheven, tenzij andere indicatie voor 
isolatie.  

 

Op de ontslagformulieren van spoed zal steeds vermeld worden of het gaat 

om een verdachte (=symptomatisch) / niet verdachte (asymptomatisch) / 
bevestigde COVID-19 infectie.  

 

 


