Opgemaakt door dr. Swinnen en gevalideerd door Ann Labeeuw in afstemming met de crisiscel.

Contact tracing ziekenhuis

(versie 18-05-2020)

Richtlijnen Sciensano 08-05-2020
‒ Om de patiënt (of vertrouwenspersoon) te kunnen contacteren en contactopvolging te kunnen starten,
moet een elektronisch formulier worden ingevuld voor elke gehospitaliseerde patiënt die aan de
gevalsdefinitie voldoet
 eForm 1: “Covid-19: labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2”
 eForm 2: “Covid-19: melding vermoeden van besmetting bij negatief labo-onderzoek SARS-CoV-2”
 eForm 3: “Covid-19: melding vermoeden van besmetting bij afwezig labo-onderzoek SARS-CoV-2”

‒ Deze formulieren worden geïntegreerd in de software van de ziekenhuizen
‒ Indien eForm 1 reeds ingevuld werd door huisarts, moet het niet opnieuw ingevuld worden (wel indien
twijfel)

‒ https://covid-19.sciensano.be/nl

‒ Wanneer invullen formulier voor contact tracing?
 Elke opname die beantwoordt aan een ‘mogelijk geval’ (door behandelende arts)
 Opgenomen patiënt en ontwikkelen symptomen tijdens opname (door behandelende arts)
 Ambulant en ‘mogelijk geval’ (door spoedarts of pediater)
 Asymptomatisch en PCR positief--> vul e-formulier in, datum start symptomen = 01/01/1900

Registratie in Hix

1.

2.

3.

Zelf aan te duiden

Automatisch

Aanduiden welke contactpersonen mogen gebeld worden door overheid
Behandelende arts (orgaanspecialist / spoedarts)

Stel PCR negatief  als vals negatief te beschouwen?

1. Flowchart
- Opname patiënt + ‘mogelijk geval’
- Opgenomen patiënt met nieuwe
symptomen (incl. gepland, dialyse,
RT, …)
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Behandelende arts neemt contact op met
huisarts voor opvolging van de patiënt.
De behandelende arts/secretariaat voorziet
invulling van het contact-formulier

Opgenomen patiënt
‒ Behandelende arts vult registratieformulier in bij opname indien voldaan aan ‘mogelijk geval’
‒ Thuisisolatie
 Niet nodig cf. opname (indien mogelijk invulblad ‘lijst met contacten’ aan patiënt geven)
 Wel nodig bij ontslag indien ontslag binnen 7 dagen of nog geen 3 dagen afebriel of nog symptomatisch

‒ Informatiebundel te voorzien:
 Invulblad ‘lijst met contacten’
 Informatie ‘Thuisisolatie hygiëne-advies’ (bij ontslag)

‒ Contact tracing overheid
 Callcenter neemt contact op met patiënt / contactpersoon patiënt
 Callcenter neemt contact op met hoog-risicocontacten van patiënt

Ambulante patiënt (spoedgevallen, pediatrie)
‒ Spoedarts/pediater vult registratieformulier in indien ambulant en ‘mogelijk geval’
‒ Thuisisolatie:
 2 dagen te voorzien
 Patiënt neemt telefonisch contact op met eigen huisarts vanaf resultaat PCR gekend / na 24u ( ook te vermelden in
ontslagbrief!)
o Huisarts kan op deze manier zorgen voor opvolging en zo nodig verlengen van thuisisolatie/arbeidsongeschiktheid

‒ Informatiebundel te voorzien:
 Invulblad ‘lijst met contacten’
 Informatie ‘Thuisisolatie hygiëne-advies’

‒ Contact tracing overheid
 Callcenter neemt contact op met patiënt / contactpersoon patiënt
 Callcenter neemt contact op met hoog-risicocontacten van patiënt

