16-12-2020 (versie 2)

COVID-19 pos. ptn blijven maximaal op cohorte-afdeling, dit is tot:
Algemeen: 14 dagen na aanvang van de symptomen EN minstens 3 dagen koorts vrij EN duidelijk verbetering van de respiratoire
klachten,
Ernstig zieke pt (IZ): minstens 14 dagen EN 2 (met 24h tussen) negatieve, randdetectie of zwak positieve wissers OF 21 dagen zonder
staalname. Pt moet steeds minstens 3 dagen koortsvrij zijn EN duidelijk verbetering van de respiratoire klachten vertonen,
Ernstig immuungecompromitteerd pt*: 21 dagen na aanvang symptomen waarvan 3 dagen koortsvrij EN duidelijk verbetering van de
respiratoire klachten. Bij opname, transfer naar afdeling met kwetsbare patiënten, afwezigheid antistoffen: zie verder**
MAAR bij vroeger verlaten van de cohorte of bij asymptomatisch patiënten op niet-cohorte

Naar een niet-cohorte afdeling (gespecialiseerde zorg)
in aërogeen-contact isolatie

Ernstig zieke patiënten (IZ):
zie bovenste kader
Ernstig immuunge compromitteerde* ptn:
To tale isola tieduur:
21 dag en na sta rt symptomen en
EN tenminste 3 dag en koortsvri j

Andere patiënten

To tale duur isola tie verder tot
14 dag en na aa nvang va n de
symptomen E N minstens 3
dag en koortsvri j en
belangrijke verbetering van de
resp ira toire s ymptomen

N a ove rle g:
**Bij opname, tra nsfer naa r een
afdeling met kwetsba re
patiënten of afw ez igheid van AS:
stop isolatie op basis van 2 (met
24h tus sen) negatieve ,
randdetectie of zw ak positieve
wissers (nas opharyngeaal o f BAL)
Isolatieduur (v3) 14.12.2020

Naar huis

Naar een residentiële
collectiviteit

Th uisisola tie tot mins tens 7
dagen na de start va n de
symptomen E N minstens 3
dag en koortsvri j en
belangrijke verbetering van de
resp ira toire s ymptomen

To tale duur isola tie verder tot 14
dagen na a anva ng van de
symptomen E N minstens 3 dag en
koortsvrij en belangrijke
verbetering van de res pira toire
symptomen

Asymptomatisch COVID+
patiënten op niet-cohorte in
aërogeen-contact isolatie

To tale duur isola tie: 14 dag
en va naf 1ste pos itieve test

*Wie wordt beschouwd als ernstig immuungecompromitteerd?
Actieve chemotherapie – vooral hematoptn, te definiëren onco-ptn
R/ prednisolone: >16mg gedurende >2 weken
Onbehandelde HIV met CD4 <200µl
Primaire immuundeficiëntie
Transplantatiepatiënten

Opgemaakt door Dr. De Smedt Roos en gevalideerd door Ann Labeeuw na afstemming met de crisiscel.

