Flowchart medisch passende zorg voor bewoners van WZC met (verdenking op) COVID-19



COVID-19



Bevestigd geval
Radiologisch bevestigd geval (suggestieve kliniek en
compatibele CT thorax)
Mogelijk geval op basis van symptomen
Dyspnoe, hoest, thoracale pijn, acute anosmie of
dysgeusie
Koorts, spierpijn, vermoeidheid, rinorrhea, keelpijn,
hoofdpijn, anorexie, diarree, acute verwardheid, val
Verergering van chronische respiratoire symptomen
zonder andere duidelijke oorzaak

Vroegtijdige zorgplanning (VZP)?
CFS 8 of 9: palliatieve zorgen in WZC (*)

Wilsverklaring?
CFS ≥ 7

CFS 7: overleg met patiënt en/of familie:
-

Clinical Frailty Scale (zie bijlage 1)
CFS<7
CFS < 7

Parameters
-

palliatieve zorg in het WZC (*)
behandeling in WZC
behandeling in ziekenhuis bij voorkeur na overleg
met geriater, geen IZ

geen of onvoldoende alarmsymptomen

bewustzijn
ademhalingsfrequentie
saturatie
pols en bloeddruk

48 uur behandeling in WZC: zie behandelrichtlijn Sciensano
-

Alarmsymptomen 2 of meer
-

verminderd bewustzijn
saturatie <92% bij niet-COPD
ademhalingsfrequentie >25/minuut
pols > 100 bpm
bloeddruk < 100 mmHg systolisch

-

zuurstoftoediening 1 tot 5L/min via neusbril
profylactische ontstolling met LMWH indien geen
contra-indicatiies
behandeling met dexamethasone: indicatie en
dosering: zie Sciensano richtlijn
antibiotica bij vermoeden bacteriële surinfectie
o
PO amoxi-clav of moxifloxacine of IM
ceftriaxone

hospitalisatie aangewezen indien
gewenst volgens VZP

onvoldoende beterschap

bij voorkeur na overleg met geriater

herevalueer en overleg met patiënt en/of familie

palliatieve zorgen in WZC (*)

hospitalisatie
bij voorkeur na overleg met geriater

(*)indien omwille van organisatorische omstandigheden geen goede zorg kan gegarandeerd worden in het WZC, dan
behoort, in overleg met de bewoner en familie, doorverwijzing naar het ziekenhuis tot de mogelijkheden
Noot: voor de toepassing van profylactische ontstolling en het gebruik van dexamethasone verwijzen we naar de Sciensano
richtlijn gezien de evidentie over behandelingsmogelijkheden wellicht verder zal evolueren: https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
Noot: maatregelen bij vermoeden van COVID-19 in WZC (Agentschap Zorg & Gezondheid):

Bijlage 1: Clinical Frailty Scale (CFS)

