TELECONSULT CORONA DOOR DE HUISARTS VANUIT ZIJN/HAAR PRAKTIJK:

STAP 1: 7 vragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heeft u koorts? (>38°C)
Kan u moeilijk ademen?
Moet u hoesten
Moet u niezen?
Heeft u neusloop? (niet van toepassing: verstopte neus)
Heeft u keelpijn?
Voelt u zich grieperig?

Indien ‘Ja’ op 1 van deze vragen  coronazorg

STAP 2: verdere telefonische triage

Vraag naar of neem mee in de inschatting:
-

Onderliggende pathologie (reden voor verwijzing naar de triagepost)
o Risicofactoren voor ernstiger verloop:
 Leeftijd (>65 jaar, hoe ouder hoe meer risico)
 Gekende longpatiënten (COPD, astma en andere)
 Cardiaal belaste patiënten (incl. hypertensie)
 Patiënten met nierproblemen
 Diabetes
 Immuun gecompromitteerd
 Actieve kwaadaardige aandoening

-

Medicatiegebruik
o Mogelijks risico op ernstiger beloop bij gebruik van:
 Immunosuppressiva
 Cortico’s
 NSAID
 ACE-I

 stopzetten medicatie wordt in de eerste lijn evenwel niet geadviseerd!
-

Ongerustheid van de patiënt (of ouders/naasten)

-

Intake: vaste voeding en drinken

-

Beroep

-

Contact met gekende corona-patiënten of met zorgverleners

Anamnestische alarmsymptomen (overweeg directe verwijzing spoed):
-

Secundaire deterioratie (toenemende kortademigheid en algemeen ziekzijn
gemiddeld 7 dagen na ontstaan van symptomen)
Dyspneu: niet meer in volzinnen kunnen praten
Thoracale pijn bij het ademen
Oligo- of anurie
(Bijna) geen intake meer
Verwardheid

STAP 3: verder beleid
a. Geen alarmtekenen  Verder thuis blijven en zelfisolatie
b. Bij twijfel rond alarmsymptomen, of als klinisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht
owv aanwezigheid van risicofactoren of ander niet-pluis gevoel  Fysieke consultatie
op triagepost
c. Bij anamnestische alarmsymptomen  doorverwijzing naar spoed

Kinderen met koorts die KO nodig hebben:
kinderen <1jaar : verwijzing naar de pediatrie
kinderen > 1jaar : verwijzing naar triagepost of naar pediatrie
Bij verwijzing pediatrie, graag eerst tel contact op (telefoonnummers niet voor patiënten,
enkel voor artsen):
AZ Sint Jan:
050/45.27.41
AZ Sint Lucas:
050/36.52.40
AZ Zeno:
050/53.50.10

Er is geen rijdende triage wegens het tekort aan beschermingsmateriaal en
de mogelijk gecontamineerde auto. Als de patiënt zich niet kan verplaatsen
en zich zo ziek voelt dat hij een ziekenhuisopname nodig acht, adviseren we
om een ambulance te bellen (er zijn corona-ambulances, zowel voor dringend
als niet-dringend ziekenvervoer).

