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Covid-19: werkafspraak HiX: registratie covid – beslisboom covid 
(vragenlijst) 

 

1. Zoektermen 

Werkafspraak procedure corona, covid-19, isolatie indicatie, beslisboom, risico-checklijst, screening, checklijst 

 

2. Doel 

Uniformiteit inzake COVID-19 acties en registraties in HIX voorafgaand aan elk type contact (ambulante ingreep, 
dag- of klinische opname) op basis van de COVID beslisboom. 

 

3. Toepassingsgebied 

Alle verpleegkundigen, artsen, secretariaatsmedewerkers 

 

4. Werkwijze 

4.1 COVID 19 Beslisboom 

Bij elke vorm van contact (ambulant/ dagopname / klinische opname) dient de COVID 19 beslisboom in 
HIX ingevuld te worden   terugvinden te vinden via ‘EPD Dashboard’  COVID vragenlijsten. 

 

 
 

Klik onderaan op de ‘+’ en kies ‘COVID 19 Beslisboom’ om de vragenlijst te starten.  
 

Ingevulde vragenlijsten zijn terug te vinden in het patiëntendossier via EPD Dashboard  COVID vragenlijsten. 
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4.1.1 Soort contact 

De eerste vraag gaat na om welk soort contact het gaat. Dit om de juiste flow te kunnen starten. Van zodra het type 
contact wordt aangevinkt, verschijnt de verdere nodige actie of opmerking.  

Acties/opmerkingen zijn te herkennen aan de rode streep naast de vraag. Lees dit goed na! 
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4.1.2. Checklist COVID Deel 1 

Indien geen COVID wisser noodzakelijk is (ambulante ingreep/ chronische behandeling/ dagziekenhuis zonder sedatie/etc.) 
zal een checklist (Deel 1) verschijnen. In deze vragenlijst dienen de symptomen van de patiënt bevraagd te worden. 
Afhankelijk van welke symptomen ingevuld worden al de checklist ‘normaal’ (negatief) of ‘afwijkend’ (positief) zijn. 

 
Indien uit de actie blijkt dat een COVID wisser moet ingepland worden, mag Deel 1 van de COVID checklist worden 
overgeslagen (checklist staat standaard op ‘normaal’) en wordt Deel 2 van de beslisboom gestart.  

 

 
 

4.1.2. Checklist COVID Deel 2 

 
Bij sommige flows is het nodig om ook de ‘Checklijst Covid-19 Deel 2’ in te vullen. Dit zal aangegeven zijn in de actie 
die tevoorschijn komt en te herkennen aan de rode streep naast de vraag.  
 
Deze vragenlijst geeft de ‘bestemming’ voor de patiënt aan, wat van belang is voor de opnameplanning. Indien de 
tweede vragenlijst niet verschijnt of niet dient ingevuld te worden of als de bestemming toch afwijkend is, dan zal de 
bestemming terug te vinden zijn in de acties/opmerkingen. 
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Het resultaat van de PCR en/of CT kan niet altijd direct ingevuld worden. Vul deze in van zodra gekend en ten laatste 
dag -1 voor de opname.  
 

 
 
 

4.2. Beslissingsmatrix Covid 19 

Het invullen van de bovengenoemde vragenlijsten gaat de bestemming en notatie in HIX gaan bepalen. De matrix 
om dit te bepalen is in de vragenlijst onderaan terug te vinden zodat dit voor iedereen inzichtelijk is. Bij twijfel, volg 
dus zeker de matrix onderaan de vragenlijst. 

 

5. Verantwoordelijkheden 
Medisch secretariaten 

6. Definities 
COVID beslisboom: bevat verschillende onderdelen. Afhankelijk van de antwoorden worden extra vragen zichtbaar. 
De 
checklijst wordt bij IEDEREEN in het ziekenhuis ingevuld, ook bij geplande opnames! 

 

7. Referenties / bijlages 
COVID flow specifieke discipline  

 

http://intranet.azdelta.be/corona2-download.php?id=907
http://intranet.azdelta.be/corona2-download.php?id=907

