
 

 

AZG: Richtlijnen therapie, opname- en ontslagbeleid  

voor de WZC bewoners i.h.k.v. Covid 19 

1. Principes 

Deze richtlijnen zijn opgemaakt door AZG in samenwerking met de CRA’s (coördinerende raadgevende artsen) van de 

WZC uit regio Kortrijk. Deze zijn een leidraad gemaakt op basis van de kennis die er op 3/9/2020 was en kan steeds 

worden bijgestuurd op basis van nieuwe inzichten en evoluties. Deze richtlijnen zijn een leidraad maar kunnen steeds 

aangepast worden aan de individuele situatie van de bewoner. 

 

Elke WZC bewoner kan ongeacht zijn/haar pathologie opgenomen worden in het ziekenhuis. 

Uiteraard dient bij een oudere patiënt steeds afgewogen wat de meerwaarde van een acute hospitalisatie is. 

 

Naast de hulpvraag van de patiënt /familie kan de voorafbestaande DNR code, de clinical frailty score en een 

comorbidity scale ( vb https://www.mdcalc.com/charlson-comorbidity-index-cci) zeker richtinggevend en ondersteunend 

zijn in de beslissing tot opname in het acute ziekenhuis. De comorbidity scale is interessant als men twijfelt. 

 

Gezien er zeer beperkte therapiemiddelen voor handen zijn bij een acute COVID-19- infectie , stelt de vraag zich hier des 

te meer.  

Enkel supportieve therapie : O2 , infuus en preventie van complicaties zoals tromboembolische fenomen en surinfectie 

zijn mogelijk, corticoïden .  

 

Als huidige basistherapie mogelijk in acuut ziekenhuis: 

Op Intensieve zorgen : Remdesivir /Optiflo of beademing   

Op verblijfsafdeling  : maximale dosis O2 tot 15 L . 

 

Experimenteel in studieverband: 

bij patiënt met een DNR0 code en die in staat  zijn/haar informed consent te kunnen geven .  

Dit verloopt via  

 de dienst pneumologie ( Dr Leys tel 056/63 33 55) en  

 de dienst geriatrie ( dr Samaey tel 056/63 32 20) 

 

2. Indicatie tot opname bij bewezen Covid+ of vermoeden van in acuut ziekenhuis op 

COVID afdeling / Intensieve zorgen ifv ziektebeeld en i.f.v. voorafbestaande DNR code 

bij 

a. Bij symptomatische patiënt  

 Desaturatie <90 % ,ondanks 5 L 2 O2 toediening  

 Clinical frailty score < 7 

 Niet palliatief dossier  

 Met 2 of meer alarmsymptomen  

o Verminderd bewustzijn  

o Ademhalingsfrequentie >25 / min die niet daalt na toediening va antipyreticum 

o Pols >100 pm die niet daalt na toediening va antipyreticum 

o RR  < 100 mmHG systolisch ( niet gekend )  

 

b. Bij psychomotorische agitatie met doolgedrag  

Is het moeilijker haalbaar om O2 toe te dienen. Opname lijkt niet ideaal. 

https://www.mdcalc.com/charlson-comorbidity-index-cci


 

 

Bij een ziekenhuisopname dient het WZC minimum de volgende zaken mee te geven: 

 het verslag van de vroegtijdige zorgplanning 

 de DNR code (“Do Not Reanimate”-code)  

 de score op de Clinical Frailty Scale  

zodat de wensen van de bewoner kunnen worden gerespecteerd tijdens de opname in het ziekenhuis. 

Ev. aanvullend kan er ook een telefonisch contact zijn met de huisarts/CRA en de arts-specialist. 

3. Voorstel therapie in WZC  

* Parameters bij zieke patiënt 

2x/d en O2 saturatie opvolgen onder O2 –toediening. 

Nastreven van O2 saturatie van minimum 92 %  

 

*Laboname in functie van de klinische evolutie 

 

*Antitussiva :  

Aangezien de werkzaamheid van antitussiva in het algemeen onvoldoende onderbouwd is, wordt een 

systematische opstart hiervan i.k.v. COVID19 niet aanbevolen.  

 
* Bronchodilatantia 

bij obstructieve ademhaling  

via voorzetkamer zo technisch haalbaar voor patiënt vb. duovent puff 4x2puffs per dag 

 

* Vochtbeleid  

Overvulling vermijden. Het zou een negatief effect hebben op het verloop van de pneumonitis  

 IV : best glucose 5 % 1 l/24 u     1 maal/dag  

 SC : NatriumChloride 9 %  500 cc /12u of  

       glucose 5 %  500 cc/12u gedurende de nacht, wisselende insteekplaats/nacht 

 
*Antipyretica po /rectaal  

 

* Bij vermoeden surinfectie / intercurrerende infectie  

r) AB ifv focus en allergie 

 

* Deterioratie tijdens toxische storm ( 2de week)   

r) Solu medrol® IM 40 mg gedurende 5 dagen onder PPi dekking  

 

* Tromboembolische profylaxe 

Als nog geen NOAC of OAC  

Niet standaard 0,3 ml fraxiparine®, maar aangepast aan gewicht  

  
Cr.CL < 30 ml/min  

< 60 kg  0.3 ml  0,3 ml  1 x per dag  
60-80 kg  0.4 ml  0,3 ml  1 x per dag  
80-120 kg  0.6 ml  0,4 ml  1 x per dag  
> 120 kg  0.8 ml  0,6 ml  1 x per dag  

  
*Kinesitherapie  

Mobilisatie en ademhalingsoefeningen (of passieve mobilisatie bij bedlegerigen)  



 

 

4. Medicamenteus supportief beleid 

a. Morfine 

Morfine is het meest effectieve middel bij de medicamenteuze behandeling van dyspnoe. 

Dosis bij een morfine-naïeve patiënt:  

5 of 10 mg PO of 5 mg SC (zeker bij ernstige kortademigheid, werkt sneller) 

 indien goed effect gedurende 4 uur: bereken dosis over 24 uur, bv. 5 mg x 6 = 30 mg over 24 uur; 

 indien onvoldoende effect, herhaal de dosis om het uur tot je comfort bereikt, bereken dan dosis over 24 uur 

 

Dosis bij patiënten die opioïden nemen voor de pijn:  

verhoog de dosis met 30-50% en indien nodig titreer opwaarts in stappen van 30% tot het beoogde effect bereikt 

wordt. 

 

Toedieningswijze: 

 PO: bolussen mogelijk met  

o oxycodone hydrochloride (Oxynorm)/4 u;  

o dagdosis morfine sulfaat (MS Contin®)/12 u,  

o oxycodone hydrochloride (Oxycontin®)/12 u; 

 SC-bolussen mogelijk om de 4 uur via 

o een SC-katheter of  

o continu met een spuitdrijver 

 !Transdermale opiaten zijn niet ideaal in acute setting  

 

b. Sedativa of anxiolytica 

Werking: sederend, daling van de angst en relaxatie van de spieren. 

 

Benzodiazepines: 

 lorazepam (Temesta Expidet®): 1 tot 2,5 mg SL bij een angstaanval; 

 lorazepam (Temesta®) 1-2 mg /8 u PO; 

 midazolam (Dormicum®) 5 tot 30 mg/24 u SC (voordeel: korte halfwaardetijd). 

 

5. Palliatief beleid 

Basisprincipes van beleid tijdens terminale fase: 

 anticiperen op symptomen door het voorzien van “indien nodig” of “nood” medicatie 

 stopzetten van belastende medische en verpleegkundige interventies 

 stopzetten van medicatie per os 

 stoppen of afbouwen van intraveneus/subcutaan vocht 

 open communiceren met alle betrokkenen over het naderende overlijden 

 overdracht voorzien tijdens wachtdiensten 

 inschakelen palliatieve thuiszorg indien symptomen niet onder controle 

 

  



 

 

a. DYSPNOE in de terminale fase 

 

 

b. REUTEL in de terminale fase 

 

 

c. TERMINALE ONRUST 

 
 

Als de hierboven beschreven maatregelen met morfine en lage dosis benzodiazepines 
onvoldoende symptoomcontrole bieden en de kortademigheid of het verstikkingsgevoel refractair 
is, start dan diepe sedatie zo mogelijk na overleg met familie en zorgteam. 
 

  



 

 

d. Palliatieve SEDATIE 

Hieronder de richtlijn voor diepe palliatieve sedatie bij patiënt met een levensverwachting 

van enkele dagen, tekenen van terminale fase of zeer fragiele patiënt (gebaseerd op de richtlijn diepe 

continue sedatie UZ Gent (MFC)). 

 

 
 

6. Ontslagbeleid uit het ziekenhuis / COViD-19-wisser afname  

Indien ziekenhuiszorg voor een bewoner niet langer vereist is, wordt de bewoner ontslagen. 

 
AZ Groeninge zal bij ontslag naar het WZC de bewoner screenen op Covid-19, tenzij bij : 

 Patiënten die recent (< 3 maand geleden) een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt, omdat er vaak nog 

langere tijd virusmateriaal kan gedetecteerd worden zonder dat de patiënt nog besmettelijk is.  

 Korte opnames, waarbij we ervan uitgaan dat een negatieve test bij opname tot 5 dagen als betrouwbaar kan 

worden beschouwd (bron ScienSano). 

 

Methode: 

 Zo mogelijk 3d voor ontslag staalafname ---> resultaat gekend bij ontslag  

 Bij snel ontslag, dan dag van ontslag afname  --> Het labo brengt het WZC op de hoogte van het resultaat op 

analoge wijze als voor de MRSA-ontslagscreening. 

 

Aangezien een negatief PCR testresultaat niet uitsluit dat de bewoner alsnog infectieus wordt tijdens de transfer naar het 

woonzorgcentrum, is het aanbevolen om bij terugkeer in het woonzorgcentrum de richtlijnen van Sciensano ter zake toe 

te passen. Een positief testresultaat mag geen reden zijn tot weigering van opname in het WZC. In functie van de 

casuïstiek, zal er overleg en ondersteuning zijn vanuit het ziekenhuis over de te nemen voorzorgsmaatregelen. 

 

Er zal steeds een overleg plaatsvinden tussen het ziekenhuis en het WZC, om een goede informatieoverdracht en veilige 

terugkeer te garanderen. 



 

 

7. Contactgegevens AZG 
 

Tel Email 

 

Medisch coördinator spoed 056/63 61 66  

Team ziekenhuishygiëne 056/63 64 42 azteamziekenhuishygiëne@azgroeninge.be  

 

Geriater van wacht   

Pneumoloog van wacht   

Algemeen Tel nr AZG 056/63.63.63  

 

 

mailto:azteamziekenhuishygiëne@azgroeninge.be

