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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.
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niet noodzakelijk losse materialen /app aratuur uit ambu lance h alen/voorin legg en
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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 pelisolatie + disposable overa ll, hoo fdb edekki ng,
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- 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
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
professioneel inzicht. Dit kan bijvoorbe eld leiden tot geb ruik van FFP 1 of FFP3
masker ind ien 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), high
flow zuurstoftoed iening via een NRM , han delinge n a an een tra ch eostoma, uitzuigen,
rean imatie. Strikt geno me n word t ve rnevelen niet gezien als aë rosolvormend, omdat
vernevelen vaak hoeste n o pwe kt bescho uwen we dit wel als aërosolvormend
(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. De pati ënten met co mpl icaties wo rden onde rve rdeeld in 'ernstige pneu mo nie'
als zij zuursto fbe hoeftig zijn (circa 65% van de gevallen), 'kriti ek' als ze bea deming
nod ig h ebben (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.
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/informatie-over-het-corona viru s
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