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Covid-19: Beleid hoog-risicocontacten bij oncologische patiënten 

1. Stakeholders 

Dit beleid werd opgemaakt in overleg met de dienst ziekenhuishygiëne (dr. R. De Smedt en Elien De Jongh), 
artsen oncologie (dr. B. Mispelaere, dr. J. Demol, dr. F. Van Aelst, dr. C. Meert, dr. U. Himpe, dr. J. 
Decaestecker), hoofdverpleegkundigen oncologie campus Rumbeke (Sofie Haerynck, Lydie Verfaillie, 
Chantal Deboodt) en zorgmanagers (Dieter De Corte en Brecht Verbrugghe) en is gebaseerd op de 
richtlijnen vanuit Sciensano. 
 

2. Screening patiënten oncologie 

Voor de patiënten die opgenomen worden op het niet-chirurgisch dagziekenhuis (voor chemotherapie of 
andere behandeling) alsook voor de patiënten die opgenomen worden voor chemotherapie (dagziekenhuis 
of hospitalisatie) wordt flow 3 gevolgd. 
 
De patiënten worden op dag -1 telefonisch gecontacteerd voor de afname van de Covid19-checklist. Dit 
gebeurt meestal door de respectievelijke verpleegkundig consulent oncologie of door een afgevaardigde. 
 
Bij een afwijkende checklist wordt de arts verwittigd en wordt overwogen of uitstel van therapie mogelijk 
is. Indien geen uitstel mogelijk wordt de patiënt opgenomen in isolatie en wordt hij gescreend. 
 

3. Hoog-risicocontacten door patiënten 

Indien de patiënt een hoog-risicocontact heeft gehad, zal dit duidelijk worden bij het beantwoorden van de 
checklist (contact gehad met een Covid+ patiënt?). Bovenstaande flow in punt 2 wordt gevolgd, waarbij de 
arts wordt gecontacteerd en uitstel van therapie overwogen wordt. 
 
Indien de patiënt Covid-symptomatisch is, wordt hij doorverwezen naar de huisarts om gescreend te 
worden. Indien de patiënt geen symptomen vertoont, is het voldoende om de quarantaine-periode van 10 
dagen te respecteren. Een immuungecompromitteerde patiënt draagt het virus langer. Daarbij wordt de 
quarantaine stopgezet op basis van 2 negatieve testen met 48 uur tussen beide screenings. 
 
Als de therapie niet kan uitgesteld worden, wordt de patiënt in isolatie (PCH-maatregelen) opgenomen op 
de respectievelijke afdeling. Het niet-chirurgisch dagziekenhuis of de hospitalisatie-afdeling geven door aan 
de zorgmanager oncologie (of bij afwezigheid aan de zorgmanager van wacht) mocht zich een 
capaciteitsprobleem stellen op vlak van isolatiemogelijkheden of personeel. Bij meerdere patiënten wordt 
een alternatieve locatie met mogelijkheid tot cohorteren gezocht waar op een veilige manier en door een 
gekwalificeerde medewerker de nodige therapie kan toegediend worden. 
 

4. Hoog-risicocontacten bij medewerkers op een oncologische afdeling 

De medewerkers, werkzaam op een afdeling met oncologische patiënten, worden aangeschreven met de 
vraag om zich te houden aan de maatregelen zodoende hoog-risicocontacten te vermijden. Na een hoog-
risicocontact wordt de algemene procedure gevolgd (Covid-19: Medewerker na hoog-risicocontact). 
 
Indien de medewerker asymptomatisch is, mag deze blijven werken echter kan hij niet meer ingezet 
worden voor de zorg van oncologische patiënten. Op een gemengde oncologische afdeling (5.2.2B MDL, 
4A1, 3A2) kunnen deze medewerkers wel nog ingezet worden voor niet-oncologische patiënten. Op een 
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zuiver oncologische afdeling (5.2.6 DZO, 5.2.5B hematologie en 5.2.5A oncologie) worden de medewerkers 
verplaatst naar een niet-oncologische afdeling en dit tot de resultaten van de 2e screening op dag 5 gekend 
zijn. 
 
Er kunnen zich op een zuiver oncologische dienst problemen voordoen op vlak van waarborgen van de 
nodige expertise. De zorgmanager oncologie (of bij afwezigheid de zorgmanager van wacht) wordt telkens 
verwittigd en volgende stappen worden ondernomen: 

- Hospitalisatiediensten: 
o Opvang door verpleegkundige van de mobiele equipe 
o Doorschuiven van medewerkers op een oncologische afdeling 

- DZO: 
o Doorschuiven van medewerkers op een oncologische afdeling 
o De medewerker van de oncologische afdeling die doorschuift wordt vervangen door de 

mobiele equipe 
 
Bij problemen plant de zorgmanager een overleg in met hoofdverpleegkundigen en artsen om een 
oplossing te formuleren. 
 


