
Voorlopig verwijsprotocol huisartsen pre-triage naar spoed                                                            Versie 20/03/2020 

Onderstaand VOORLOPIG VERWIJSPROTOCOL kwam tot stand door samenwerking tussen een panel 
experten uit het UZGent (interne geneeskunde en infectieziekten, pediatrie, longziekten, spoed) en 
huisartsen van de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van UGent. De bruikbaarheid ervan 
werd op 20/03/2020 in enkele Gentse pre-triageposten uitgetest en positief geëvalueerd. Met dit 
protocol werd vooral gestreefd om snel een antwoord te kunnen bieden op de concrete nood in het 
werkveld, in afwachting van de opmaak van een volwaardige EBM richtlijn. 
Dit verwijsprotocol is louter richtinggevend als ondersteuning en een houvast bij het nemen van de 
beslissing tot doorverwijzing naar de spoed. Het is aan de huisarts om in samenspraak met de patiënt 
een verantwoorde beslissing te nemen. Opmerkingen over de bruikbaarheid van dit protocol kunnen 
doorgegeven worden aan corona@domusmedica.be  
  

CRITERIA VOOR DOORVERWIJZING VAN HUISARTSTRIAGEPUNT NAAR SPOED BIJ EEN PATIËNT DIE 
ZICH AANMELDT MET HET VERMOEDEN VAN COVID-19 

VOLWASSENEN: verwijzen naar spoed bij 
- Secundaire deterioratie (toenemende kortademigheid en algemeen ziekzijn gemiddeld 7 

dagen na ontstaan van symptomen) 
OF    - Klinische tekenen van dyspnee (geen volzinnen spreken, tirage, gebruik van secundaire 

ademhalingsspieren,…) 
OF    - Verhoogde ademhalingsfrequentie (> 25/min)  
OF    - Gedaalde O2 saturatie (< 92%, hoewel afkapwaarde voor COVID-19 nog niet gekend is) 
OF    - Twee van onderstaande criteria zijn aanwezig: 

- Lage bloeddruk (systolische BD < 90 mmHg) 
- Verwardheid 
- Aanwezigheid van co-morbiditeit:  diabetes, hartlijden, longlijden, verminderde 

immuuncompetentie 
OF     - indien de huisarts op basis van zijn/haar klinisch oordeel een opname noodzakelijk acht  
 
Aandachtspunten:  

- zwangeren lopen geen hoger risico dan niet-zwangeren 
- een normale auscultatie sluit longaantasting niet uit 
- afwezigheid van koorts sluit ernstig ziekteverloop niet uit 
- leeftijd is geen bijkomend criterium 

KINDEREN: verwijzen naar spoed  
- ≤ 3 maand :  bij koorts  (38°of hoger) altijd doorsturen 

- > 3 maand :  bij koorts (38° of hoger) én 1 van volgende criteria:   
o Abnormale activiteit: reageert niet normaal op sociale prikkels, wordt alleen 

alert na stimulering, minder actief, niet lachen, ziektebeloop anders dan 
eerdere ziekte-episoden; 

o Abnormale ademhaling: neusvleugelen, kreunen, verhoogde 
ademhalingsfrequentie; 

 < 1j: > 50-60/min  
 Peuters-kleuters: > 40/min 
 Lagere school: > 30/min 

o Abnormale circulatie en hydratiestatus: verhoogde hartfrequentie, 
verminderde vochtinname bij zuigelingen, verminderde urineproductie, 
klinische tekenen van deshydratatie; 

o Niet-pluis gevoel van de huisarts; 
o Laagdrempelig doorsturen bij kinderen met ernstig onderliggende lijden (bv. 

immunosuppressie, ernstig chronisch longlijden) 

Indien CRP op het point-of-care kan bepaald worden bij volwassenen :  
o laag CRP is geruststellend (afkapwaarde is momenteel niet gekend) 
o indien gestegen CRP maar de patiënt beantwoordt niet aan opname criteria (zie 

hoger) : start antibiotica (https://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=8000382) 

https://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=8000382

