
Procedure Zorg voor UZA medewerkers/studenten met rechtstreeks contact COVID-19 besmette 
patiënt: D1, IZ5, Radiologie, Labo, Spoedgevallen (incl. screeningseenheid)

Respiratoire symptomen *

Bovenste luchtweg

Keelpijn
Neusloop (rinitis)
Verstopte neus

Slijm uit neusholten
Pijn bij slikken

Niezen (neusprikkeling)
heesheid

Drukkend gevoel 
sinussen
Oorpijn

Algemeen

Koorts ≥ 38°
Spierpijnen

Algemene malaise

Onderste luchtweg

Benauwdheid
Pijn bij ademhalen

Hoesten met of zonder
opgeven sputum 

Zelfzorg  Zorgverleners
voor Spoed, D1, IZ5,RX,Labo

Monitor voor één 
van de respiratoire 

symptomen

Positief voor
respiratoire symptoom (bovenste 

en/of onderste) in combinatie 
met algemeen onwelzijn

stageverbod
+

diagnostiek**

JA

Geen werkverbod
Geen diagnostiek

NEEN

Resultaat diagnostiek
Positief

stageverbod
 ***+

diagnostiek**

Monitor eigen toestand 
verder

Draag een masker voor 
alle patiëntencontacten

7 dagen na resultaat 
diagnostiek

JA

Geen stageverbod
Monitor eigen toestand 

verder

NEEN

Aanbieden arts school 
voor stagehervatting

**
Bel naar de permanentie om dit aan te 
vragen:

WEEKDAGEN:
6u30 – 17u:  arbeidsgeneeskunde (tel. 4590)
17u – 21u:  callcenter corona (tel. 2010)
21u -6u30:  loopwaak (tel.3655)

WEEKEND EN FEESTDAGEN:
9u – 21u callcenter corona

*** verwittig school
Verwittig stageplaats



Respiratoire symptomen 

onderste en/of bovenste 

luchtwegen en algemeen 
onwelzijn?

Monitoring van respiratoire 
symptomen bij studenten

VOOR aanvatten stage

Respiratoire * 
symptomen?

Verdere monitoring 
op resp. 

symptomen
Stage starten

JA NEEN

Procedure: Alvorens stage te beginnen als student

Respiratoire symptomen *

Bovenste luchtweg

Keelpijn
Neusloop (rinitis)
Verstopte neus

Slijm uit neusholten
Pijn bij slikken

Niezen (neusprikkeling)
heesheid

Drukkend gevoel 
sinussen
Oorpijn

Algemeen

Koorts ≥ 38°
Spierpijnen

Algemene malaise

Onderste luchtweg

Benauwdheid
Pijn bij ademhalen

Hoesten met of zonder
opgeven sputum 

**
verwittig school

Verwittig 
stageplaats

Symptoom 
bovenste 

luchtwegen*

STAGE NIET 
AANVATTEN – 

CONTACT 
OPNEMEN MET 

HUISARTS**

JA

NEEN

Stage aanvatten
Ik werk met een 

chirurgisch 
mondmasker

JA



**
Bel naar de permanentie om dit aan te 
vragen:

WEEKDAGEN:
6u30 – 17u:  arbeidsgeneeskunde (tel. 4590)
17u – 21u:  callcenter corona (tel. 2010)
21u -6u30:  loopwaak (tel.3655)

WEEKEND EN FEESTDAGEN:
9u – 21u callcenter corona

Procedure: Zorg voor studenten op stage

Respiratoire symptomen *

Bovenste luchtweg

Keelpijn
Neusloop (rinitis)
Verstopte neus

Slijm uit neusholten
Pijn bij slikken

Niezen (neusprikkeling)
heesheid

Drukkend gevoel 
sinussen
Oorpijn

Algemeen

Koorts ≥ 38°
Spierpijnen

Algemene malaise

Onderste luchtweg

Benauwdheid
Pijn bij ademhalen

Hoesten met of zonder
opgeven sputum 

Zelfzorg  Studenten
Verpleegkunde

Monitor voor één 
van de respiratoire 

symptomen

Positief voor
één symptoom 

Ik kom in aanmerking 
voor diagnostiek** en 

contacteer permanentie

JA

Geen stageverbod
Geen diagnostiek

NEEN

Resultaat diagnostiek
Positief

stageverbod
voor 7 dagen ***

Monitor eigen toestand 
verder

JA

Ik werk met een 
chirurgisch 

mondmasker en 
monitor evolutie 

symptomen
NEEN

 Aanbieden Schoolarts
voor stagehervatting

Symptoom 
algemeen en 

bovenste en/of 
onderste 

luchtwegen*

JA

NEEN

JA

Enkel symptoom 
bovenste 

luchtwegen*

Ik volg het advies 
van de permanentie 

**

***
Verwittig school 
Verwittig stageplaats
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