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COVID-19: MEDE-PATIËNTEN VAN PATIËNTEN MET CORONA-BEVESTIGING  

Bij een vermoeden van covid-19 worden de patiënten in afwachting van de uitslag van het PCR staal in 
aërogeen-contact isolatie verpleegd.  
 
Indien het PCR staal positief blijkt: 
 

 Bij een (sterk) positief staal wordt de positieve patiënt in overleg met de arts overgebracht naar de 
cohorte afdeling (afhankelijk van symptomen). 
 

- In geval patiënt een medepatiënt had: Medepatiënten worden gezien als hoog risico contacten 
(indien >15 min in dezelfde ruimte en afstand van 1.5m kan niet steeds gerespecteerd worden of 
materialen worden gedeeld). De medepatiënt wordt gedurende 14 dagen in aërogeen-contact 
isolatie verpleegd op een pre-cohorte kamer (= quarantaineperiode) en wordt gescreend op dag 7 
na risicocontact. Tijdens de 14-daagse quarantaineperiode moeten de volgende maatregelen 
worden genomen:  

o Bijzondere aandacht moet worden besteed aan basishygiënemaatregelen. 
o Voor alle verplaatsingen moet een chirurgisch mondmasker gedragen worden (voor 

personen > 12 jaar). 
o Gezondheid zorgvuldig in de gaten houden. Als er symptomen optreden, moet de arts 

worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen. 
 

 Bij een zwak positief staal of een randdetectie staal beoordeelt de behandelende arts het resultaat 
ifv het medisch dossier. Indien een doorgemaakte COVID-infectie langer dan één maand geleden (en 
patiënt is niet immuungecompromitteerd) is, dan is besmettelijkheid onwaarschijnlijk en wordt de 
isolatie gestopt. Bij onbekende medische voorgeschiedenis wordt een tweede PCR-test uitgevoerd. 
Deze patiënt blijft in aërogeen-contact isolatie op de pre-cohorte kamer tot het resultaat gekend is. 
Indien na 48u een negatieve of randdetectie positieve PCR bekomen wordt, is ook hier 
besmettelijkheid onwaarschijnlijk en kan de isolatie, steeds in overleg met de arts, gestopt worden. 
 

- In geval patiënt een medepatiënt had: De medepatiënt wordt op een andere (pre-cohorte) kamer in 
aërogeen-contact isolatie verpleegd. De medepatiënt wordt op dag 7 getest indien de indexpatiënt 
zou blijken positief te zijn.  
 
Indien het staal van de zwak of randdetectie positieve patiënt na 48u negatief wordt of 
zwak/randdetectie positief blijft is besmettelijkheid onwaarschijnlijk en wordt de  isolatie bij de 
medepatiënt gestopt. Er wordt geen PCR-test afgenomen (tenzij er een andere reden tot afname is). 
Bij twijfel kan steeds contact genomen worden met de dienst ziekenhuishygiëne. 
 
Indien het staal van de zwak of randdetectie positieve patiënt positief ((sterk)positief) rapporteert, 
wordt de aërogeen-contact isolatie van de medepatiënt verdergezet tot 14 dagen. Staalname en 
isolatie gebeurt cfr. een (sterk) positief staal. 


