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overweeg bij COVID-19 klachte n:
- milde klach ten: zelfzorg advies
- forse klachten: telefonisch e
overdra ch t HA(P)
in geen ge val patiën t fysiek na ar
HA(P) stur en

- labo ratoriumbevestig de casus of
- hoe sten of kortademigh eid of koorts of koor tsig gevoel bij ouder en
actu ele informatie : www.lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
levensredd end hand elen bij bijvoorbe eld: rean imatie, cya nose, afwijke nde ademhali ng, hog e a demfre quentie, forse a demarbeid, shock, verminderd be wu stzijn, enz.
-

niet noodzakelijke losse materiale n/app aratuur uit ambu lance h alen/voorin legg en
afstand meer dan 1,5 meter: gee n p bm nod ig
zo min mogel ijk zorgverlene rs en and ere personen bin nen 1,5 meter van patiën t
gee f, indi en mog elijk, patiënt een ch irurgisch mon dneusmaske r

drup pel iso latie met spa tbri l:
- pbm binne n 1,5 meter: masker, spat- of veilig heidsbril, han dschoe nen
- na inzet schone werkkle ding aantrekken
strikte i sola tie met spatbril:
- pbm binne n 1,5 meter: drup pel iso latie + disposable overa ll, hoo fdb edekki ng,
eventueel sch oenbe dekkin g
- na inzet ge en schon e werkkleding aa ntre kken , tenzij p bm be schadig d i s tij dens
inzet

- alle maske rs kunnen 3 uur aan een gedra gen worden bij verschi llende patiënten
- de han dschoe nen moeten per patiënt ge wisseld worden
- vooraa nko ndiging volge ns reg ionale afsp raken voo r a lle p ati ënten i .v.m. actu ele
opvang locatie/loop routes in zorginstelling en
- rijd noo it met patiënt op brancard een zorgin stelling bi nnen zonder meldin g voora f
overleg laa gdrempel ig met MMA/medisch man agement b ij p atië nte n d ie klinisch
verdacht zijn voor CO VID-19 én een verhoo gd risi co heb ben op ernsti g verlo op
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Samen vatting
De mel ding va n (een vermoede n van) een met S ARS-CoV-2 besmette patiënt kan op
meerde re ma nieren tot stan d komen . Het is van bel ang om hi erbij de best passende
infectie preventie ma atre gelen toe te passen. Bela ngrijk uitg angspunt is dat pati ënten
zoveel mo gelijk in de thuissitua tie verblijven , zowel b ij e en ver moe den als b ij ee n
bevesti gde besmetting. Indien een ambu lance-een heid ingezet wor dt om d e p atië nt te
vervoeren, moet a ltijd ee n voora ankondig ing gedaa n word en naar het ziekenh uis/
zorginstelling waar de patiënt n aar to egaat . Opzet i s dat d aar begel eiding klaar staat
voor de eerste op van g.

Geb ruikte richtlijnen en literatuur
- http s://www.nhg.org/themas/pub lica ties/persoo nlijke-beschermingsmidde len
- http s://www.rivm.nl/nieu ws/actu ele-informatie-over-corona viru s
- http s://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
- http s://www.rean imatie raad.nl/
Expert opinion
- Neem i n o ver weg ing me e o f patiënt vold oet aan casusdefinitie, de risicofa ctoren voor
ernstig beloop, de volledig e klinische beoo rdeling waarb ij saturatie en ademarb eid
bela ngrijk zijn en in welke fase va n ziekte proces de pa tië nt zich pre sen tee rt.
Er zijn casussen beschr eve n waa rbij de patiënt op dag 4 of 5 van zie kte in e nkele
uren achteruitgaa n.
- Indien zuursto fbe hoeftig da n vervoer en overdr ach t SEH/opvang locatie.
- Bij EHGV bij forse klachten ove rdracht h uisa rts(enp ost) met eventuee l verzoek
herb eoord eling binn en b epaal de tijd op verblijfslocatie pa tiën t
- Geb ruik PB M is a fha nke lijk van besch ikb aarhei d, maak e en afwegi ng naar
profesione el i nzicht. Dit kan bijvoorbe eld leiden tot geb ruik van FFP1 of FFP3 masker
indi en FFP2 masker nie t beschikb aar is.
Achtergron dinformatie
Incu batieperio de: 2-14 dag en (gemidd eld 5-6 dag en).
In d e a mb ulancezorg is een aa nta l ha ndelin gen dat (veel) aëro so l vormt. Dit gaa t om:
intubatie, extu batie, het plaatse n van een Su praglo ttis Air way De vice SAD (i-gel, LMA),
niet-invasieve of manuele ha ndmatige beade min g (NIV, BiP AP, CPAP, HFO V),
han delinge n a an een tra ch eostoma, uitzuigen, rean imatie. Strikt geno me n word t
vernevelen ni et gezien als aërosolvormend , omdat vern evelen va ak hoe sten opwekt
beschouwen we dit wel als aër oso lvo rme nd (stan dpunt NV MMA).
Ziekteverschijnselen: wissele nd, van mil de niet-specifie ke luchtwegklachte n:
neu sverkoudh eid; keelpijn (14%); (drog e) hoe st (68%); moehe id (38%);
sputumproductie (33%); spier- en gewrichtsp ijnen (15%); hoo fdp ijn (14%) en
verhog ing, tot meer ernstige zie ktebee lden met koorts (> 38 grad en Ce lsiu s, 88%);
kortademighe id (19%) en pne umonie, tot acute r esp iratoire stress syn droom en
septische shock. Ook gerap porteerd (bij een kleiner de el van de patiënten): diar ree
(4%); misseli jkhe id e n b raken (5%). Ong eve er 80% van de gemelde gevalle n h eeft
milde to t matig er nstige klachte n, 13,8% had ern stige klachte n e n 6,1% zeer ernsti ge
klachte n. Ook neuro logisch e verschijnselen bij COVID-19 zijn besch reve n, waaron der
verlies van re ukzin (hyposmie/ano smie) en sma akzin (dysgeusie), welke soms o ok als
enig e sympto om werden ge zie n b ij pa tië nte n met e en positie ve test (Vair a 202 0). Deze
bevind ing wer d o ok gezien bij SARS en and ere co ronavirussen. Ver lies van reukzin i s
niet ken me rke nd voo r COV ID-19 en and ere cor onavirussen, maar tr eedt o ok op postviraal bij ande re viru ssen (ENTUK 202 0). In e en retr osp ectieve studie on der 214
COVID-19 patiënten in Wuhan, China werd bij 36.8% van deze p ati ënte n n eurolo gische
verschi jnse len ve rme ld; 24.8% hee ft symp tomen van het centrale zenuwste lse l zoals
hoo fdp ijn, duizelig heid, maar ook a taxie, epil epsie e n a cuu t ce rebrovasculaire ziekte ;
8.9% hee ft p erifeer neural e a andoen ingen , waaron der 5% hyposmie. Maar ook
hypoge usi e, hypogi e en ne uralgie zijn vermeld (Ling 202 0). De pati ënten met
complicatie s worden on derverdee ld in 'ernstige pneu mo nie' als zij zuursto fbe hoeftig zijn
(circa 65% van de gevallen), 'kriti ek' als ze bea deming nodig he bben (circa 20%), of
'fata al' (circa 15% van de patiënten me t pneu mon ie).
Risi cog roepen COVID-19: kans op er nstig belo op:
- alle pe rson en ≥ 70 jaar
- alle pe rson en ≥ 18 jaar met éé n o f meer va n o nderlig gende aan doeni ngen:
- afwijkin gen en fu nctiesto ornissen van luchtwegen en long en;
- chronische hartaand oening en;
- diab ete s mellitus;
- ernstige niera andoe ningen die lei den tot dialyse of niertransplan tatie ;
- verminderd e wee rstand tegen infectie s door medicatie vo or a uto -immuunziekte n, na
orga antransplantatie, bij hematolog ische aand oening en, bij aan gebore n o f op latere
leeftijd ontstane afwe erstoo rnisse n waar voo r be hande ling nodig is , of b ij
chemotherapi e e n/of b estralin g b ij kankerp atië nte n;
- een hivinfectie in overle g met d e h iv-beh andela ar.
Zelfzor gadvies voor niet-zorgmede wer ker s: thuisblijven bij neusverkoudhe id O F
hoe sten OF koor ts. Alle en bij e rnstige klachten TE LEFONISCH con tact op nemen met
de huisarts.
Bele id reanimatie bevestigd e COV ID -19/klachte n COV ID-19/onb eke nd of ond uidelijk:
- iede re ambulancezorgverle ner mo et op de hoo gte zijn va n h et aang epaste be leid
voor fir st re sp onders en van he t actue le CO VID-19 protocol:
- van de (BLS) han delinge n kijken, luisteren en voelen zijn luistere n e n voel en n iet
goe d u itvoerb aar in p bm, deze ve rva llen daaro m; kijke n b lijft we l moge lijk;
- nad at de ALS-een heid de reani ma tie hee ft overg enomen : first responde rs op
afstand > 1,5 meter;
- masker/ball on beademing word t niet toeg epast;
- ritmech eck zo spoed ig mog elijk ui tvoeren ;
- thoraxcompressie on onder broken tot plaatsing SAD o f tu be;
- zet een ba cterie/virusfilter direct o p h et device (tube, SAD) vóór het in brenge n van
het device;
- tijdens plaatsi ng SAD of tub e g één th oraxco mp ressies (manue el o f mech anisch)
toepassen;
- orga niseer dat first respond ers hu n h anden /polsen kunne n de sin fecteren;
- verwijs first responde rs met vrage n na ar hun eigen org anisatie;
- volg ve rder (V)LPA pr oto col 5.2 rean imatie.

Pub lieksin formatienu mmer corona viru s:
080 0-135 1, dag elijks bere ikb aar van 08:00 tot 22:00 uur.
www.ambula nce zo rg.nl/actu eel/corona viru s
Ver sieb eheer:
27 maart 202 0: toegevoeg d: LPA op me rkin g - werkkle ding bij strikte isolatie; VLP A –
bele id bij r eanimatie
08 apri l 202 0: uitgebr eid: VLP A – ziekteverschijnselen
22 apri l 202 0: aan gepast: LPA – overzicht soort maskers; aan gepast; VLP A –
aero so lvor me nde hande lingen : toepassen NRM verwijd erd.

