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ONTSLAG COVID-19 PATIËNT 

BESTE PATIËNT 

Werd je opgenomen in het ziekenhuis omwille van het “coronavirus”, Covid-

19 en krijg je nu te horen dat je het ziekenhuis mag verlaten? Dan raden wij 

je aan deze brochure aandachtig te lezen. Het is belangrijk om te weten wat 

je nu het best doet om jezelf en je familie te beschermen. 

INFORMATIEBROCHURE 
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14 DAGEN THUISISOLATIE 

 Wanneer je uit het ziekenhuis wordt ontslagen en je terug naar huis mag dan is  
het belangrijk om jezelf nog minstens 14 dagen thuis te isoleren of langer als er 
nog symptomen aanwezig zijn. We raden je trouwens aan dat ook je gezin/
huisgenoten 14 dagen in thuisisolatie blijven. 

 Wanneer je na ontslag uit het ziekenhuis terugkeert naar een zorgcentrum  
(waar je blootgesteld wordt aan andere mensen uit de risicogroep), dan  
blijf je in druppel-contact-isolatie. Dit doe je voor minstens 14 dagen na je  
ontslag uit het ziekenhuis of langer indien je nog symptomen hebt.  
Druppel-contact-isolatie betekent dat je alleen op je kamer verblijft. Je past  
strikte handhygiëne toe en draagt zelf ook een mondmasker wanneer je toch de 
kamer zou verlaten. Medewerkers die je kamer binnen komen, moeten een  
mondneusmasker en handschoenen dragen. 

 

VERDERE MEDISCHE OPVOLGING 

Wij brengen je huisarts op de hoogte van je ontslag uit het ziekenhuis. De huisarts 
vormt voor jou ook het eerste aanspreekpunt. Neem dus zeker na je ontslag ook  
even contact op met de huisarts. 

Na je ontslag heb je geen nood aan extra zuurstof: 

Je hebt geen afspraak nodig met de huisarts tenzij je opnieuw koorts en/of andere 
symptomen ontwikkelt. 

Heb je na je  ontslag nog steeds een beperkte nood aan extra zuurstof: 

 Er zal via de firma of de thuisapotheek zuurstof worden voorzien. Jijzelf zal  
hier niets moeten voor doen. Wij regelen dit voor je, alsook de voorschriften 
en aanvragen voor de mutualiteit. 

 Het is belangrijk dat je een afspraak maakt bij je huisarts één week na je  
ontslag uit het ziekenhuis. De huisarts zal je nood aan zuurstaf evalueren. 
Heb je geen extra zuurstof meer nodig? Dan zal de firma of thuisapotheek dit 
bij je thuis komen ophalen. 

Consultatie in het ziekenhuis: 

Indien je na ontslag uit het ziekenhuis nog terug moet keren op controle, dan geven  
wij je de afspraak mee bij ontslag. Er is geen medicatie nodig voor COVID-19 na ontslag. 



3 

 

WIJ GEVEN JE GRAAG NOG WAT TIPS MEE 

Fysiek 

Om je volledige herstel te bespoedigen is het noodzakelijk voldoende te rusten. Doe 
geen fysieke inspanningen! 

 

Hygiëne 

Het is belangrijk dat je voorkomt om andere personen in je omgeving te besmetten. 
Volg aandachtig het hygiëneadvies op voor de patiënt en de omgeving van de 
patiënt. 

1. Linnen 

 Het bevuilde linnen moet je apart van andere was wassen. 

 Schud het bevuilde linnen niet op (om te voorkomen dat besmette deeltjes 
vrijkomen). 

 Nadat je de wasmachine hebt gevuld, moet je onmiddellijk je handen wassen 
met water en zeep. Het is belangrijk dat je dit doet vóór dat je de wasmachine 
aanzet! 

 Bij voorkeur start je een lang wasprogramma op 60°. 

 Het gewassen linnen steek je in de droogkast (indien je die hebt). 

 Strijk je linnen indien mogelijk op hoge temperatuur. 
 
 
2. Eetgerei 

 Het eetgerei wordt best machinaal, op een hoge temperatuur (60°) afgewassen 
indien dit mogelijk is. Als je geen vaatwasmachine hebt, dan kun je het eetgerei 
met de hand afwassen met heet water en afwasmiddel. 

3. Kamers 

 Probeer, als dat mogelijk is, enkele keren per dag de kamer te verluchten door 
de ramen open te zetten. Gebruik indien mogelijk een aparte badkamer en toi-
let. Wanneer dit niet mogelijk is, dan raden wij je aan om als laatste, binnen het 
huishouden, gebruik te maken van de badkamer en/of het toilet. Na gebruik is 
het belangrijk dat je de badkamer en/of het toilet reinigt met zeephoudend 
reinigingsproduct. 
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HYGIËNEADVIES VOOR DE OMGEVING VAN DE 

PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN COVID-19 

VOORKOM VERDERE VERSPREIDING VAN HET VIRUS  

Blijf thuis 

 Ook al ben je zelf niet ziek, je moet thuisblijven. Het kan namelijk zijn dat je 
toch besmet bent met het virus en in de komende dagen ziek zal worden. Er 
kunnen tot 14 dagen zitten tussen de infectie en het ontwikkelen van klachten. 
Omdat je ook al in de dagen vóór het ontwikkelen van klachten het virus kunt 
doorgeven, moet je uit voorzorg tijdens deze hele periode thuisblijven. 

 Je moet mogelijks langer thuisblijven dan je huisgenoot die COVID-19 heeft. Dat 
komt doordat de tijde tussen besmetting en het ontwikkelen van symptomen 
(wat artsen de ‘incubatietijd’ noemen) niet even lang is als de periode dat de 
zieke personen me COVID-19 besmettelijk zijn. 

 Je mag je woning enkel verlaten indien dit strikt noodzakelijk is, zoals om eten 
te kopen of om naar de dokter of apotheek te gaan. Draag hierbij altijd een 
stoffen mondmasker en vermijd contact met anderen. 

 Ontvang thuis geen bezoek. 

 Indien je werkt in een essentieel beroep (bv. Als verpleegkundige), kan het uit-
zonderlijk zijn dat je toch gevraagd wordt om e gaan werken. Hierbij moeten 
strikte voorwaarden gerespecteerd worden, die je werkgever met je zal overlo-
pen. 

Volg je gezondheid op 

 De grote meerderheid van de personen die nauw contact hadden met een CO-
VID-19 patiënt wordt zelf niet ziek. Je hoeft je dus niet al te ongerust te maken 
maar wel goed op te letten.  

 Meet daarom tweemaal per dag je temperatuur met een goede koortsthermo-
meter. Indien je koorts hebt of andere klachten krijgt (bijvoorbeeld ademha-
lingsproblemen, hoesten, keelpijn,…), bel dan je huisarts op voor advies en zo 
nodig een afspraak voor een test.  

 Indien je op het werk in contact zal komen met personen die een hoog risico 
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lopen om ernstig ziek te worden door COVID-19 (zoals bejaarden), dan zal je 
om de 3 dagen opgebeld worden om te informeren naar je gezondheidstoe-
stand. Je zal ook uitgenodigd worden voor het uitvoeren van een test enkele 
dagen voor het einde van je thuis-isolatie. Je kan het werk pas hervatten als 
de test geen COVID-infectie aantoont.  

Blijf uit de buurt van de zieke 

 Vermijd nauw contact met de zieke. Indien mogelijk zorgt slechts één per-
soon voor de zieke. 

 Voorkom dat mensen met chronische luchtwegaandoeningen, mensen met 
immuunproblemen en ouderen met de zieke in contact komen. Indien nodig 
moet tijdelijk een alternatieve verblijfplaats voor hen gezocht worden. 

 Gebruik, indien beschikbaar, een andere badkamer en een ander toilet dan 
de zieke. Als dit niet mogelijk is, moet de zieke als laatste gebruik maken van 
de badkamer/het toilet en, als zijn of haar gezondheidstoestand het toelaat, 
deze na gebruik desinfecteren. 

 Neem je maaltijden apart. Deel geen eet-en drinkgerei (bestek, borden, 
mokken, glazen,…), tandenborstels, handdoeken of beddengoed met de zie-
ke. Trek niet aan de sigaret van de zieke. 

 In aanwezigheid van anderen dient de zieke de mond en neus te bedekken 
met een doek, sjaal of stoffen herbruikbaar mondkapje. Blijf anders op een 
afstand van meer dan 1,5 meter. 

 Het dragen van een mondmasker door contacten van de zieke biedt geen 
bescherming tegen infectie. 

 Open zo vaak mogelijk de ramen van de kamers waar de zieke verblijft.  

PERSOONLIJKE HYGIËNE 

Bedek je neus en mond als je hoest of niest 

 Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als je die niet bij de hand 
hebt, hoest of nies dan in de plooi van je elleboog, de binnenkant van je 
trui,... Gooi papieren zakdoeken onmiddellijk weg in een vuilnisbak met dek-
sel. Was daarna je handen. 
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Toiletbezoek 

 Als je het toilet deelt met de zieke, desinfecteer het toilet dan grondig voor 
elk gebruik. Klap het deksel naar beneden voordat je het toilet doorspoelt. 
Of je handen nu zichtbaar vervuild zijn met urine/ stoelgang of niet, was ze 
nadien met water en zeep. Droog ze af met een propere handdoek. 

Was je handen 

 Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met ongewassen handen. 
Was je handen meerdere keren per dag met water en zeep gedurende 40 tot 
60 seconden. Droog je handen af met propere handdoeken, die niet door de 
zieke gebruikt worden. Was de handdoeken zodra ze vochtig zijn.  

Desinfecteer oppervlakten 

 Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken die veel aangeraakt 
worden (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer,...) met water dat 
1% bleekwater (=javel) bevat. Doe 10 ml bleekwater (=1 soeplepel) in een 
fles van 1 liter en vul deze vervolgens met kraanwater. Vergeet de fles niet 
te labelen en houd de fles buiten het bereik van kinderen. 
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HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET 

SYMPTOMEN VAN COVID-19  

VOORKOM BESMETTING VAN PERSONEN IN JE OMGEVING  

Blijf thuis zolang je symptomen hebt 

 Beperk je activiteiten buitenshuis. Ga niet naar je werk, school of openbare 
plaatsen. Gebruik geen openbaar vervoer. Vermijd elk bezoek bij je thuis en 
ga niet bij anderen op bezoek.  

 Als je symptomen verergeren (bv. ademhalingsproblemen, zeer hoge 
koorts,...), bel dan je huisarts om een afspraak te maken. Als je toch 
(rechtstreeks) naar een spoedgevallendienst (Spoedgevallen Az Damiaan: 
059 41 40 80) gaat omwille van ernstige symptomen, breng je hen telefo-
nisch op de hoogte voor je aankomst. 

Beperk verdere verspreiding 

 Het virus wordt overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, 
niezen,… over een afstand van 1,5 meter. 

 Blijf op een afstand van meer dan 1,5 meter en bedek je mond en neus in 
aanwezigheid van anderen. Gezien het gebrek aan mondmaskers, gebruik je 
hiervoor een sjaal, een andere doek of een herbruikbaar stoffen mondkapje. 
Deze dienen dagelijks gewassen te worden op 60 graden.  

 Vergeet niet je handen te wassen met water en zeep nadat je het mondmas-
ker afdoet. Droog je handen af met een propere handdoek. 

Blijf uit de buurt van je naasten 

 Neem, indien mogelijk, een aparte kamer in, ook om te slapen.  

 Open zo vaak mogelijk de ramen van de kamers waar je verblijft.  

 Circuleer niet in alle kamers van het huis. Gebruik, indien beschikbaar, een 
andere badkamer en toilet dan de overige gezinsleden. Als dit niet mogelijk 
is, moet je als laatste gebruik maken van de badkamer/het toilet en, als je 
gezondheidstoestand het toelaat, deze na gebruik desinfecteren.  
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 Deel geen eet- en drinkgerei (bestek, borden, mokken, glazen,…), tandenbor-
stels, handdoeken of bedden-goed met andere personen. Na gebruik moet 
je deze dingen grondig reinigen.  

 Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken die veel aangeraakt 
worden (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer,...) met water dat 
1% bleekwater (=javel) bevat (doe 10 ml bleekwater (=1 soep- lepel) in een 
fles van 1 liter en vul deze vervolgens met kraanwater).  
Vergeet niet je gsm en afstandsbediening te reinigen.  

PERSOONLIJKE HYGIËNE 

Bedek je neus en mond als je hoest of niest 

 Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als je die niet bij de hand 
hebt, hoest of nies dan in de plooi van je elleboog, de binnenkant van je 
trui,... Gooi papieren zakdoeken onmiddellijk weg in een vuilnisbak met dek-
sel. Doe de stoffen zakdoek in een stoffen zak die je aan het einde van de 
dag wast. Was daarna je handen. 

Toiletbezoek 

 Klap het deksel naar beneden voordat je doorspoelt. Of je handen nu zicht-
baar vervuild zijn met urine/ stoelgang of niet, was ze nadien met water en 
zeep. Droog ze af met een propere handdoek. 

Was je handen 

 Was je handen telkens je gehoest of geniesd hebt, na elk toiletbezoek en 
telkens je vuile doeken (bijvoorbeeld een zakdoek) hebt vastgenomen,... en 
dit meerdere keren per dag. Was je handen met water en zeep gedurende 
40 tot 60 seconden. Geef de voorkeur aan wegwerpdoekjes om je handen te 
drogen. Of gebruik individuele (voor één persoon) handdoeken die gewassen 
worden zodra ze vochtig zijn. Verzamel ze in een gesloten stoffen zak en was 
de zak in de wasmachine op 60 graden. 

 

 

Bron: Sciensano, Procedure voor ziekenhuizen voor aanpak van een patiënt met verdach-

te / bevestigde covid-19 – Versie 4 mei 2020, Annex B 
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JOUW NOTITIES 
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JOUW NOTITIES 
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© Az Damiaan vzw, april 2020. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


