
COVID-19?

WISSER  → 

Afspraak: 03 491 27 48 

<  37,5°C

GEEN symptomen
Werken MAG preventief 

zelfgemaakt masker

DROOG: hoofdpijn, keelpijn

1

≥  37,5°C
positief

negatief

Bel de HUISARTS

Blijf 7 dagen thuis met isolatiemaatregelen

→ Minstens 7 dagen thuis

EN pas aan het werk na 3 dagen koortsvrij EN 

verbetering van symptomen

 Draag minstens 14 dagen een chirurgisch 

masker EN tot het volledig verdwijnen van 

symptomen

Zorgmedewerkers groep 1
arts, verpleegkundige, zorgkundige, paramedicus, ambulancier

SYMPTOMEN: hoesten, 

niezen, keelpijn, hoofdpijn
Werken VERPLICHT met               

chirurgisch masker

CHECK of je op jouw afdeling VERPLICHT een preventief OF chirurgisch masker OF 

FFP2 masker moet dragen via posters of via de iprova-capture applicatie
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≥  37,5°C

Zorgmedewerkers groep 2
Alle andere medewerkers

CHECK of je op jouw afdeling VERPLICHT een preventief OF chirurgisch masker OF 

FFP2-masker moet dragen via posters of via de iprova-capture applicatie
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The 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV), portrayed in an illustration created at the 

Centers for Disease Control and Prevention. ALISSA ECKERT, MS; DAN HIGGINS, 
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Gedurende volledige corona epidemie:

○ Veiligheid medewerkers en patiënten optimaliseren

○ Werkverzuim beperken

Systematiek!

○ Eénduidig

○ Flowchart uitwerken op INTRANET

○ Bij onduidelijkheden → contact arts

Doel van de richtlijn 

Hoe ? 
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Wie?  

Selectief testen leidt tot 

● een onderschatting

● een vertekend beeld

→ iedereen in contact met mogelijk

besmette patiënt

→ zelfmonitoring is nodig

2 keer per dag temperatuurmeting
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Flowchart: onderscheid tussen:

○ Zorgmedewerkers: fysiek patiëntcontact (artsen, 

verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, 

ergotherapeuten, ambulanciers, logistiek met 

patiëntencontact zoals CPV of op afdeling)

○ Niet-zorgmedewerkers: geen patiëntcontact (logistiek 

zonder patiëntencontact, onthaal, poetshulp, keuken, 

IT, sociaal werkers, technische dienst, magazijn...)

COVID-19?
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