Let op: IC volgende paginina

OPHEFFEN ISOLATIE PCR BEWEZEN COVID PATIËNT
KLINIEK (VOLWASSENE EN KIND)

COVID positieve patiënt op

de afdeling,

ga bij een Braziliaanse (P1) of Zuid-Afrikaanse (B1.315)
naar de flowchart 2E

kan patiënt naar huis?

JA

thuisisolatie conform criteria RIVM
- GGD Rotterdam inlichten
- folder meegeven ‘naar huis met een
besmetting met het coronavirus’

NEE

voldoet patiënt aan deze criteria:
- > 48 uur koortsvrij
- min. 3 dagen klinische verbetering
- respiratoir beeld verbeterd
NOTEER IN HIX

JA
start COVID-symptomen
≥ 10 dagen geleden?

**Overleg met
UNIP over
opheffen isolatie

JA
PCR op SARS-CoV-2
afnemen

PCR positief

Is de patiënt gevaccineerd of
betreft het een her-infectie?

JA

Uitslag SARS-CoV-2 PCR

Nee
SARS-CoV-2 serologie
afnemen

PCR positief

Uitslag SARS-CoV-2 PCR

Negatief
PCR negatief

PCR negatief
Positief

**handhaaf
contact-druppel
plus isolatie

patiënt mag uit contact-druppel plus isolatie*; verwijder label via vrije order aan collega in HiX, zie
instructies
NB 1: andere isolatie-indicaties blijven van kracht
NB 2: patiënten met solide orgaan- en stamceltransplantatie met positieve PCR én positieve
serologie overleggen met de infectioloog (COVID-specialist) om opheffen isolatie te bespreken

* de patiënt hoeft ook niet meer in isolatie op de gewone afdeling indien deze daarnaartoe wordt overgeplaatst
** Contact met de UNIP alleen tijdens kantooruren tussen 08.30 -17.00 uur
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OPHEFFEN ISOLATIE PCR BEWEZEN COVID PATIËNT
IC (VOLWASSENE EN KIND)
COVID-19 positieve patiënt op

de IC,

ga bij een Braziliaanse (P1) of Zuid-Afrikaanse (B1.315) naar de flowchart 2F

Min. 7 dagen
op IC opgenomen èn ≥21
dagen na 1e ziektedag?

NEE

Handhaaf contact-druppel plus isolatie

NOTEER IN HIX

JA
2x SARS-CoV-2 PCR op
luchtwegmateriaal met 24 uur interval
voorkeur test diep materiaal*
indien diep materiaal afname niet mogelijk is,
test keel-nasopharynx

Is de patiënt gevaccineerd of
betreft het een her-infectie?

ALLE 2 PCR TESTEN
NEGATIEF

JA

Uitslagen SARS-CoV-2
PCR

EEN OF MEER PCR TESTEN
POSITIEF OF NA NIEUWE
POSITIEVE PCR TEST

NEE

Uitslag SARS-CoV-2 PCR

Patiënt mag uit isolatie**
verwijder label via vrije order
aan collega in HiX, zie
instructies

EEN OF MEER PCR TESTEN
POSITIEF OF NA NIEUWE
POSITIEVE PCR TEST

*** Overleg met de UNIP over
opheffen isolatie

SARS-CoV-2 serologie
afnemen

ALLE 2 PCR TESTEN
NEGATIEF

NEGATIEF
Patiënt mag uit isolatie**
verwijder label via vrije order aan
collega in HiX, zie instructies

POSITIEF

Handhaaf contact-druppel plus isolatie

* definitie diep materiaal: diep trachea aspiraat, longspoeling, BAL, sputum, sputum afzuigsel
** de patiënt hoeft ook niet meer in isolatie op de gewone afdeling indien deze daarnaartoe wordt overgeplaatst
*** contact met de UNIP alleen tijdens kantooruren tussen 08.30-17.00 uur.
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