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Covid-19 – Het RIZIV met gesloten deuren, maar volledig operationeel
Ondanks de versterkte inperking zetten we onze activiteiten volop voort. Met
aangepaste processen zullen we de werking van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen en het Fonds voor de medische ongevallen garanderen. Op
deze manier willen we bijdragen aan een optimale beheersing van de crisis, ter
ondersteuning van burgers, zorgverleners en al onze partners. Onze kantoren zijn niet
meer te bezoeken, maar we blijven volledig bereikbaar via e-mail, telefoon of post.

Welkom Info coronavirus (Covid-19) COVID-19 : Verdeling persoonlijk
beschermingsmateriaal en uitrol verhoogde testcapaciteit

COVID-19 : Verdeling persoonlijk
beschermingsmateriaal en uitrol verhoogde
testcapaciteit
De Risk Management Group onder leiding van voorzitter minister De Backer heeft, op basis
van de input van wetenschappers en experten, de volgende prioriteiten voor de verdeling van
materiaal en het testen beslist. Deze groep handelt in deze COVID-19-crisis in naam en
belang van de federale overheid en regio’s in ons land.
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Prioriteiten persoonlijk beschermingsmateriaal
Voor de concrete verdeling van het beschikbare persoonlijke beschermingsmateriaal is een
lijst met prioritaire groepen in de zorg uitgewerkt. Deze prioriteiten zijn bepaald op basis
van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen van de experten in de Risk Management
Group.
•

•

De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:
o Zorgverleners van de non-USI COVID eenheden
o Zorgverleners van de triagecentra
o Afzondering in geval van vermoeden/bevestiging in collectieve bewoningen /
personen die zorgen voor deze verdachte/bevestigde gevallen
o Eerstelijns zorgverleners met contact tijdens het verzorgen van
vermoeden/bevestigde gevallen: algemene geneesheren/ thuisverplegers,
consultatie/hulpverleners/ Kine/… of elke andere zorgverlener
o Thuisverpleging
o Kinesisten
o Vroedvrouwen
o Huisartsen
o Gezinszorg
o Personeel mortuaria en begrafenisondernemers
o Labo : manipulatie van respiratoire of digestieve stalen zonder laminaire
stromingkap
Vervolgens:
o Ambulanciers in non-COVID-19 ziekenwagens
o Jeugdhulp.
o Alle gemeenschappen.

De lijsten van categorieën van personen zijn niet exhaustief. De algemene aanbevelingen
gelden: ‘personen die aerosolbehandeling uitvoeren of helpen bij de uitvoering ervan’ of ‘van
zodra er een contact in het kader van een zorg naar een COVID-19 vermoede/bevestigde
patiënt toe’.

Mondmaskers
Zoals reeds eerder benadrukt, is het dragen van mondmaskers enkel nuttig voor besmette
personen. Het dragen van mondmaskers helpt de verspreiding van het virus te beperken maar
beschermt niet tegen het virus. Het dragen van mondmaskers beschermt gezonde personen
dus niet tegen een mogelijke besmetting.
Professionele maskers (ffp2/ffp3)
FFP2 en FFP3-maskers worden gebruikt door zorgverleners, verzorgend en begeleidend
personeel dat in nauw contact staat met patiënten die vermoedelijk of zeker besmet zijn met
COVID-19.
•
•

Wanneer FFP2 essentieel voor andere zwaar besmettelijke diagnose
o Bv. Tuberculosis Units, afzondering waterpokken/mazelen
Prioriteit voor personen die aerosol behandelingen uitvoeren of helpen met de
uitvoering ervan aan potentieel besmette/bevestigde patiënten
o USI, Spoed die de ernstige gevallen opnemen
o Dienst bronchoscopie
o De ambulanciers in de ziekenwagens bestemd voor COVID-19 /SMUR
o Tandartsen : (belangrijke opmerking: de tandartsen MOETEN alle niet
dringende behandelingen uitstellen)

Prioriteiten testcapaciteit
Voor de uitrol van de verhoogde testcapaciteit is een lijst met prioritaire groepen uitgewerkt.
Deze prioriteiten zijn eveneens vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderbouwde
bijdragen van de experten in de Risk Management Group.
De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:
•
•

•

Elke persoon van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist EN van wie de
clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft.
Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval die zorg verleent aan
personen die tot de risicogroep behoren om een zware vorm van de ziekte te
ontwikkelen : of het is ziekenhuisverband (ICU, neonatologie, oncologie, geriatrie,
dialyse, hematologie) of in ambulante zorg (personeel van MR/MRS in contact met de
bewoners). Het resultaat moet dan binnen de 24u geleverd worden om te vermijden
dat een niet besmette persoon te lang verwijderd wordt van de werkplek, indien die
lichte symptomen vertoont.
Elke zorgverlener die zorg verstrekt aan een persoon uit de risicogroep om een zware
vorm van de ziekte te ontwikkelen en die respiratoire symptomen vertoont en koorts
heeft.

•

•

Elke patiënt opgenomen in het ziekenhuis/geïnterneerd in een gemeenschap en
symptomen van respiratoire infectie vertoont. In het geval van een
cluster/gegroepeerde gevallen, de eerste gevallen testen (tot maximaal 5 gevallen).
Daarna een link leggen tussen de aanwezigheid van de suggestieve symptomen en een
contact met een bevestigd geval kan voldoende zijn om de patiënt te beschouwen als
een bevestigd geval en de controlemaatregelen toe te passen.
Iedereen die nieuw binnen komt in een collectieve structuur (bijvoorbeeld : rusthuis,
gevangenis, pleeggezin, …), die respiratoire symptomen vertoont om het ogenblik van
de registratie.

Indien de capaciteit de komende dagen/weken stijgt, dan mogen de volgende personen erbij
gerekend worden:
•

•

Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval : teneinde een
maximum aantal personen te beschermen die in contact staan met die zorgverleners
die een hoger risico lopen om de infectie op te lopen vermits ze niet afgesloten
worden.
De personen die voldoen aan de definitie van mogelijk geval en die zich bevinden in
de categorie van personen in de risicogroep 4 zouden prioritair getest moeten worden,
vermits ze sneller beademing nodig kunnen hebben.

Vragen?
•
•
•
•

Zorgverleners kunnen hun vragen over de verdeling van beschermingsmateriaal
rechtstreeks aan hun gemeente stellen.
Zorgverleners met andere vragen over de RIZIV-maatregelen genomen tijdens de
COVID-19-crisis kunnen ze stellen via covid19@riziv-inami.fgov.be.
Richtlijn en procedures voor zorgverleners zijn beschikbaar via Sciensano.
Alle andere vragen gelinkt aan de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of
0800 14 689 van 8 u tot 20 u.
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