
PATIËNT HEEFT POSITIEVE PCR TEST  
IN VOORGESCHIEDENIS

PATIËNT HEEFT GEEN POSITIEVE PCR TEST  
IN VOORGESCHIEDENIS  

WAT? 
Patiënt maakt momenteel COVID-19 
door. Dit wordt aangetoond door een 
positieve PCR test < 4 weken geleden 
of > 4 weken geleden met nog actieve 
klachten.
Hierdoor is PCR test bij ontslag 
niet meer aangewezen.

CRITERIA?
• PCR test = positief < 4 weken
• PCR test = positief > 4 weken 

met nog actieve COVID klachten

VOORZORGSMAATREGELEN?
Isolatie (zie achterzijde) gedurende 
4 weken nadat de diagnose werd 
vastgesteld.

WAT? 
Patiënt die COVID-19 heeft doorgemaakt. 
Hierdoor is PCR test bij ontslag niet meer 
aangewezen.

CRITERIA?
• PCR test = positief (> 4 weken geleden)

• Patiënt heeft geen nieuwe  
suggestieve klachten.

VOORZORGSMAATREGELEN?
Geen bijkomende  
voorzorgsmaatregelen.

WAT?
Patiënt waarbij COVID-19 niet werd 
vastgesteld in het verleden.
Hierdoor is een PCR test bij ontslag 
relevant

CRITERIA?
• PCR test = negatief = NON-COVID
• PCR test = positief? 
è Behandelende arts schrijft een op 
maat gemaakt beleid uit o.b. v. verder 
onderzoek.

VOORZORGSMAATREGELEN?
NON-COVID: geen bijkomende 
voorzorgsmaatregelen. 
Zo niet: voorzorgsmaatregelen 
afhankelijk van besluitvorming arts.

Bij vragen/onduidelijkheden neem contact op met de behandelende arts van het ZOL.

COVID POST-COVID

NA 4 WEKEN EN  
GEEN ACTIEVE 

COVID-KLACHTEN
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MOGELIJKE ISOLATIEVORMEN: PRINCIPES

De patiënt wordt op zijn/haar kamer 
geïsoleerd (zonder mede patiënt). Dit 
wil zeggen dat de patiënt gedurende de 
isolatietijd, de kamer niet mag verlaten 
en alle noodzakelijke zorgen op de ka-
mer gebeuren.

De kamer van de patiënt moet als “vuil” 
beschouwd worden en de gang/sas 
(indien aanwezig) als “zuiver” beschouwd 
worden. Wanneer je de vuile zone 
betreedt moeten alle noodzakelijke 
persoonlijke beschermingsmateria-
len (PBM’s) gedragen worden. Bij deze 
isolatievorm worden steeds alle PBM’s 
verwijderd bij het verlaten van de kamer.

Wanneer meerdere COVID patiënten 
aanwezig zijn, kunnen deze patiënten 
ook in een kamer geïsoleerd worden. 
Deze kamers liggen best naast elkaar 
om t.h.v. deze kamers gangisolatie te 
verkrijgen en zo de gang als omkleedzo-
ne te gebruiken.

De kamers worden hier ook als “vuil” be-
schouwd. Wanneer je de kamer betreedt 
moeten alle noodzakelijke PBM’s aange-
daan worden. De gang ter hoogte van de 
kamers wordt gezien als een oranje zone 
en bij het verlaten van deze zone worden 
alle PBM’s verwijderd. In de oranje zone 
kunnen er afspraken gemaakt worden 
welke PBM’s aan mogen blijven of 
verwijderd moeten worden tussen de 
zorgen van 2 patiënten. Telkens wanneer 
er een isolatiekamer bijkomt, kan de 
gangisolatie (oranje zone) verder op-
schuiven.

Wanneer er dusdanig veel COVID pa-
tiënten aanwezig zijn, kan er gekozen 
worden om een cohortafdeling in te 
richten om alle COVID patiënten samen 
te leggen. De hele afdeling wordt dan 
gezien als een “vuile” zone en net de af-
deling of sas (indien aanwezig) is de “zui-
vere” zone. Hier doe je de noodzakelijke 
persoonlijke beschermsingsmaterialen 
aan eer je de cohortafdeling betreedt. 
Deze PBM’s worden pas verwijderd als je 
buiten de cohortafdeling gaat. 

Hoe de isolatievorm het best toegepast kan worden bin-
nen jouw organisatie, verwijzen we naar onze website waar 
alle nodige procedures terug te vinden zijn: 
https://www.zol.be/samenwerken-in-tijden-van-covid-19

KAMERISOLATIEKAMERISOLATIE GANGISOLATIE COHORTAFDELING

Daarnaast kan er ook beroep gedaan worden op 
onze leerzorgspecialisten om ter plaatse te onder-
steunen in de implementatie en opvolging van het 
isolatiebeleid.




