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1 Doelstelling 

 
Deze procedure beschrijft de standaard klinische observatie van een gehospitaliseerde patiënt om een 
COVID-19 besmette patiënt snel te kunnen detecteren door toevoeging van een gestructureerde observatie 
van COVID-19 symptomen. 
 
2 Toepassingsgebied 

 
Alle patiënten met een verblijfsduur > 1 nacht 
 
3 Verantwoordelijke 

 
Directeur Patiëntenzorg  
 
4 Bevoegdheden, kennis en vaardigheden 

 
Coronavirus (COVID-19): overzicht procedures omtrent coronavirus 2019 (COVID-19) 
 
5 Uitvoering 

 
5.1 Standaard klinische observatie  
 
Aanvullend op de EWS en de pijnobservatie wordt minstens om de 12 uur een bijkomende klinische 
observatie uitgevoerd om tijdig het vermoeden van een besmetting met Corona virus te identificeren tijdens 
de opnameperiode van de patiënt. Hiervoor wordt het formulier respiratoire symptomen voor screening op 
COVID-19 aangewend (referentie nummer 2454550). Dit formulier wordt per patiënt in het dossier bewaard 
als aanvulling op het EWS formulier.  
De klinische observatie maakt gebruik van de ondersteunende documenten EWS en respiratoire symptomen 
en moeten aanzetten tot klinisch redeneren.  
Klinische observatie is  een verpleegkundige vaardigheid en handeling (A-handeling cfr. de wet op de 
beroepsuitoefening) die niet mag beperkt worden tot het invullen van documenten en het volgen van 
stroomschema’s. 
 
Wat is belangrijk?: Kennis van de specifieke COVID-19 symptomen 
 
Figuur 1: Welke zijn de COVID-19 specifieke symptomen?  
 

COVID19
symptomen

Smaak / geur
verlies

Koorts   38°

Dyspnoe

Benauwdheid 

Pijn bij ademhalen

Hoesten met of zonder 
sputumopgave

Welke zijn de COVID19 specfieke symptomen?

 
 
Combineer steeds wat je observeert en meet. Bijvoobeeld een patiënt die 6 uren geleden normale 
parameters had en nu dyspnoe vertoont en een zuurstofsaturatie van 80% heeft, noodzaakt een 
onmiddellijke interventie en overleg met de behandelend arts. 
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5.2 Wanneer actie ondernemen 
 
Indien tijdens de klinische observatie 2 of meer symptomen optreden (zie formulier: formulier respiratoire 
symptomen) of één COVID-19 specifiek symptoom (zie Figuur 1), overleg dan met de behandelend arts. 
Bepaal of de observatiefrequentie eventueel verhoogd moet worden of andere interventies moeten 
gebeuren. 
 
Indien bij een nieuwe observatie minstens 2 COVID-19 specifieke symptomen (zie Figuur 1) worden 
vastgesteld die mogelijk een besmetting met het Coronavirus suggereren dan: 

 Wordt de patiënt in (druppel) contactisolatie geplaatst 

 Wordt een PCR test uitgevoerd: Coronavirus (COVID-19): Staalafname via gecombineerde keel- en 
oppervlakkige neuswisser 

 Wordt de behandelend arts geïnformeerd. 
 
De observatie frequentie (EWS/ Pijn/ COVID-19 symptomen) wordt verhoogd naar één observatie per 3 
uren. Volg bijkomend de procedure: Coronavirus (COVID-19): Patiënt met (vermoeden van) COVID-19 op 
verpleegeenheid 
 
De contactisolatie wordt opgeheven op grond van het laboresultaat van de PCR test na overleg met de 
behandelende arts. Na uitsluiting van COVID-19 en bij verbetering van de symptomen mag de 
observatiefrequentie aangepast worden volgens de EWS standaard. 
 
 

Klinische Observatie Covid19
bij gehospitaliseerde patient

Alle respiratoire
symptomen normaal

Volgende observatie na 
12 uren (2x/24u.)

Pas de observatiefrequentie 
aan op basis van het totaal 

beeld van de patiënt

Minstens 2
COVID19 symptomen* 

afwijkend

Patient in contactisolatie
PCR test afnemen

Behandelend arts informeren

neen

ja

ja

Observeer evolutie elke 3 uren

Rapporteer aan behandelend 
arts bij nieuwe evolutie of

resultaat van PCR test

Andere afwijkende
respiratoire 
symptomen

Rapporteer en overleg met 
behandelend arts

neen

janeen

 
 
 
 
 
 
 

http://docbase/qdc/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00097639&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=2p90gW&username=uza&ID=0.4166372328442519&EC=1
http://docbase/qdc/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00097639&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=2p90gW&username=uza&ID=0.4166372328442519&EC=1
http://docbase/qdc/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00096404&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=2p90gW&username=uza&ID=0.05950710945793947&EC=1
http://docbase/qdc/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00096404&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=2p90gW&username=uza&ID=0.05950710945793947&EC=1
http://docbase/qdc/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00094569&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=2p90gW&username=uza&ID=0.23395367916085186&EC=1
http://docbase/qdc/Templates/docbase?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00094569&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=2p90gW&username=uza&ID=0.23395367916085186&EC=1


 

Coronavirus (COVID-19): Klinische observatie van 
de gehospitaliseerde patiënt  

Algemene 
procedure 

2.0.0 

25/08/2020 

 
 

Geldig in Algemeen UZA Pagina 3 / 4 
Docnr: 00098563 

 

  



 

Coronavirus (COVID-19): Klinische observatie van 
de gehospitaliseerde patiënt  

Algemene 
procedure 

2.0.0 

25/08/2020 

 
 

Geldig in Algemeen UZA Pagina 4 / 4 
Docnr: 00098563 

 

6 Definities en afkortingen 

 
EWS = Early Warning System   
Behandelend arts = de arts van de specialiteit waarvoor de patiënt is opgenomen. Dit is NIET de arts van de 
dienst infectiezieken 
 
7 Bijbehorende documenten 

 
Coronavirus (COVID-19): overzicht procedures omtrent coronavirus 2019 (COVID-19) 
 
Bijlage: Coronavirus (COVID-19): Indicatieve respiratiore symptomen voor screening op COVID-19: 
Opvolging evolutie 
Coronavirus (COVID-19): Staalafname via gecombineerde keel- en oppervlakkige neuswisser 
Coronavirus (COVID-19): Patiënt met (vermoeden van) COVID-19 op verpleegeenheid 
 
 
Procedure: Algemeen pijnbeleid 
Procedure: Early Warning Score  
 
 
8 Referenties 

 
8.1 Wetgeving 
 
KB 78: defintie van de A functie of handeling: 

 het observeren, herkennen en vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als 
sociaal vlak; 

 het omschrijven van verpleegproblemen; 

 het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven 
behandeling 

 
 
8.2 Wetenschappelijke literatuur 
 
n.v.t. 
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