Telefonische triage bij klachten die kunnen passen bij COVID-19*
Patiënt belt met koorts en respiratoire klachten
(hoesten of kortademigheid)

ABCDE stabiel?

NEE

Is de patiënt de
afgelopen 14 dagen in een risicogebied geweest of in contact geweest met
een labbevestigde COVID-19*
patiënt?

JA

Bel de ambulancedienst
en meld de ABCDE onveilige
patiënt aan en meld dat
er mogelijk sprake is van
COVID-19*

NEE

Bel ambulancedienst
(normale gang van zaken)

JA

Is de patiënt de
afgelopen 14 dagen in een risicogebied geweest of in contact geweest met
een labbevestigde COVID-19*
patiënt?

NEE

Ga verder met triage

NEE

Ga verder met triage

NEE

Ga verder met triage

JA

Stel de volgende vragen:
1. Aard en ernst van de klachten
2. Wanneer was de eerste ziektedag?
3. Waar en wanneer heeft het risico-contact plaatsgevonden
(stad, provincie, land)?
4. Is de patiënt in een ziekenhuis in een risicogebied geweest,
zo ja waar en welk ziekenhuis?
Check of de antwoorden passen bij de casusdefinitie
(zie kader)
Overleg met de huisarts
VERDENKING OF TWIJFEL
COVID-19*?
JA

De huisarts belt de GGD-arts (zie www.ggd.nl voor uw
regionale nummer)
Indien beoordeling nodig: vertel de patiënt dat hij NIET naar
de praktijk kan komen. Draag tijdens een visite adequate
bescherming (FFP2-masker, veiligheidsbril, niet-steriele
handschoenen en minstens een vochtwerend halterschort)
De GGD onderzoekt of diagnostiek nodig is en koppelt
hierover terug
VERDENKING COVID-19*?
blijft
JA

Informeer patiënt en familie over uitkomsten van het overleg
met de huisarts en GGD (zoals aankomende diagnostiek,
eventuele opname, maatregelen voor contacten en telefonische
bereikbaarheid)
Casusdefinitie coronavirusinfectie:
koorts (ten minste 38 graden Celsius)
EN een van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten of kortademigheid
EN die ontstaan zijn binnen 14 dagen na terugkomst uit een risicogebied. Zie hiervoor de informatie voor professionals op de RIVM-website
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
OF die ontstaan zijn binnen 14 dagen na contact met een patiënt met COVID-19*

* COVID-19 is de huidige naam voor het ziektebeeld van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2

