
 
 
 

Nieuwe COVID-19 maatregelen 26 oktober 2020 
 
Aan alle algemene en universitaire ziekenhuizen werd deze week gevraagd hun fasering van Surge Capacity Plan 
COVID-19 op te schalen naar fase 2A (= 60% van de erkende bedden ICU. Door die opschaling zal uw ziekenhuis 
vragen om niet-dringende zorg uit te stellen.  
 
Op dit moment gaat het om uitstellen van chirurgische ingrepen (opname of dagkliniek).  
 
Afhankelijk van de cijfers zal uw ziekenhuis de komende weken vragen (verplichten) om niet dringende 
raadplegingen uit te stellen. Het is uiteraard aan de individuele gynaecoloog om uiteindelijk in eer en geweten 
te evalueren of iets dringend / niet meer uitstelbaar is of niet. 

Het dient zeer duidelijk te zijn dat alle dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en ingrepen wel 
blijven doorgaan. Ook alle lopende (levens)noodzakelijke therapieën (chemotherapie, oncologie, prenatale 
raadplegingen,  ....) worden voortgezet.  
 
In afwachting tot richtlijnen vanuit uw eigen ziekenhuis kan u natuurlijk in uw dienst reeds diverse maatregelen 
implementeren: cfr eerste golf. 

Raadpleging in ziekenhuis / privé 

Strikt volgen algemene gekende hygiënevoorschriften  

cfr. de bestaande  richtlijnen ziekenhuizen/overheid. 

Op de raadpleging: 

• was de handen na elk patiëntencontact grondig met water en zeep 
• ontsmet de handen regelmatig  met handalcohol  
• draag steeds een mondmasker  
• ontsmet oppervlakken en medisch materiaal dat in contact was met de patiënte 
• cfr. richtlijnen onderhoud echografie toestel  

  https://www.vvog.be/sites/default/files/poster_echo_covid.pdf 
 

Streef naar lege wachtzalen 

Het is de bedoeling met huidige maatregelen om de covidzorg goed te kunnen opvangen. Daarnaast dienen we 
natuurlijk geen grote uitgestelde zorg te creëren. Dit is een nauw evenwicht die we aan de gynaecoloog 
vandaag vragen.   

Probeer uw dienst zodanig te organiseren dat u zoveel mogelijk zorg kan laten doorgaan maar dit natuurlijk 
COVID-19 proof!   

Hieronder enkele tips:  

• geen begeleider/partner mee op raadpleging/wachtzaal  

• uitzondering kan gemaakt worden voor oncologie/ prenatale raadpleging. Dit natuurlijk enkel 
als uw infrastructuur het toelaat. Social distancing blijft belangrijk! En uiteraard moeten we 
ons houden aan de regels van het ziekenhuis. 



 

 

• mensen heel kort voor de afspraak in het ziekenhuis toelaten (opgelet voor wachtrijen buiten het 
ziekenhuis) 

• voldoende tijd inplannen per patiënt 

• spreiden van aantal raadplegingen 

• aantal gynaecologen die op zelfde moment raadpleging houden beperken 

• zorg in de dienst voor voldoende snelle opvang voor acute spoedgevallen (zodat de wachtzaal niet kan 
volstromen)  

• vang zoveel mogelijk zaken telefonisch op 

• Denk aan de telefonische RIZIV- nummers die u kan gebruiken voor telefonische consulten.  

• Het codenummer 101990 mag elke arts aanrekenen voor ‘advies met het oog op triage van 
COVID-19’. Belangrijk: dit codenummer kan slechts eenmaal per patiënt worden 
aangerekend. Met ‘advies met het oog op triage’ bedoelt men een telefonische triage na 
volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke besmetting met het 
SARS-CoV-2 virus. De arts noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de 
raadgevingen die werden verstrekt en de documenten die werden afgeleverd. 

• Het codenummer 101135 mag eveneens door elke arts worden aangerekend voor ‘advies 
met het oog op de continuïteit van zorg voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met 
een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen 
gegeven in het kader van Covid-19 ’. Belangrijk is dat de arts het per patiënt slechts eenmaal 
mag aanrekenen per periode van 7 dagen. Dit nummer is van toepassing voor een 
telefonische follow-up van een patiënt die de arts volgens de adviezen in verband met de 
COVID-pandemie niet fysiek kan ontmoeten. Bijvoorbeeld: de opvolging van een 
diabetespatiënt, een reumapatiënt, een patiënt onder antistollingstherapie etc. 

 
Voor de collega’s die zowel in een ziekenhuis als privé werken raden wij aan met elkaar af te spreken om 
zoveel mogelijk hetzelfde beleid te voeren. Dat betekent enerzijds eenzelfde beleid in het ziekenhuis en 
privé en anderzijds een consensus over aanpak tussen de verschillende collega’s. 
 
 
Hou het veilig, bescherm jezelf en je omgeving, wees een beetje paranoia, 
 
Veel moed in de komende weken, 
VVOG bestuur 


