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1. Kadering
Met ingang van 14 maart 2020 worden alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen
in alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen in ons land uitgesteld, om de capaciteit
te waarborgen om patiënten COVID-19 de best mogelijke zorg toe te kunnen dienen. Deze maatregel is ook van toepassing op de ambulante zorg, in privé praktijken.
Preventieve noodzakelijke handelingen zoals vaccinaties (vooral bij kinderen jonger dan 15
maanden) en neonatale screening, moeten wel verder worden gezet.
Naast het nemen van de maatregelen hieronder, is het ook belangrijk dat zorgverstrekkers die
ook (deels) in een ziekenhuis werken, ten allen tijde beschikbaar blijven voor hun bijdrage aan
de zorgverlening daar.

2. Maatregelen
•
•
•

Stel niet essentiële raadplegingen en zorgverleningen uit.
Let bijzonder op de algemene hygiënemaatregelen.
Indien de patiënt een mogelijk geval 1 van COVID-19 is:
o geef de patiënt een chirurgisch mondmasker;
o draag zelf het nodige beschermingsmateriaal (chirurgisch masker 2 en handschoenen)
tijdens het klinisch onderzoek;
o was na de raadpleging uw handen met zeep of gebruik een hydro-alcoholische oplossing;
o ontsmet uw stethoscoop en ander medisch materiaal dat mogelijks in contact gekomen
is met de patiënt;
o ontsmet horizontale en “high touch” oppervlakken (van onderzoekstafel, deurklinken,
bureau…) met het ontsmettingsmiddel dat u gewoonlijk gebruikt (het coronavirus wordt
geïnactiveerd door elk ontsmettingsmiddel; voor chloorhexidine is de effectiviteit echter
onduidelijk).

•

Neem alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat meerdere mensen zich op hetzelfde
ogenblik in een beperkte, gesloten ruimte bevinden:
o werk enkel op afspraak;
o voorzie voldoende tijd tussen afspraken zodat de wachtkamer leeg wordt gehouden.

1

elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen, die nieuw verschijnen of die verergeren, voor een
patiënt die chronische respiratoire symptomen vertoont.
2
Mag in epidemische omstandigheden gedurende 8 u gedragen worden ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar
buiten te gaan, onder bepaalde voorwaarden (cfr advies Hoge Gezondheidsraad 2020).
o
mag met dat doel bijgehouden worden (rond de hals) maar nooit in de zak;
o
mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde papieren
omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak);
o
mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden;
o
moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil.
Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de officiële aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.

