
Dr. De Belie- Dr. Boeykens- Dr. Van Acker- Dr. Boogmans- Dr. Van Den Eede- Dr. Van Der Leede- Dr. Van 
Hul- Dr. Claes 

1 

Aanpak COVID – 19 patiënt : Opname Spoed-Verpleegeenheid- Intensieve zorgen Campus 

Bornem en Reet. 
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Addenda: 

1) Interpretatie beeldvorming 
 

 

 

 

 

1. Inleiding 
 

Dit protocol behandelt hoe we de opvang organiseren in AZR Rivierenland  bij patiënten 
met een SARS-COV-2 infectie of verdenking daartoe (Corona viral disease 19; COVID-19).  
Daarbij proberen we de zorg voor de andere patiënten te garanderen evenals de 
gezondheid van de staf. Dit protocol is gebaseerd op basis van richtlijnen uit Belgische 
universitaire ziekenhuizen (UZB en UZL), nationale en internationale richtlijnen 
(Sciensano, SIZ, ECDC) en wetenschappelijke literatuur. 
 
De aanspreekpunten omtrent dit protocol zijn: Dr. Van Acker, Dr. De Belie, Dr. 
Boogmans, Dr. Boeykens, Dr. Van Den Eede en Dr. Van der Leede- Dr. Ingeborg Claes-Dr 
I. Van Hul 

 
 

2. Algemene Informatie COVID-19 en epidemiologie. 
 

COVID-19 (Coronavirus disease-2019) wordt veroorzaakt door het SARS-COV-2 virus 
(Severe acute respiratory disease-Coronavirus-2) en ontstond eind vorig jaar (2019) in 
Wuhan, China. 

 
In 80% procent van de gevallen kent de aandoening een mild verloop zonder 
hospitalisatie , 14% ontwikkelt een ernstig verloop, 5% ontwikkelt kritieke ziekte en 
ongeveer 2% overlijdt aan de gevolgen van de aandoening.  
 
De rapportering verschilt globaal enigszins tussen de Chinese en Noord-Italiaanse 
rapporten maar globaal heeft 10-20% nood aan een ziekenhuisopname waarvan 5 % op 
intensieve zorgen terecht komt. De mediane leeftijd van ITE opgenomen patiënten is 
ongeveer 60 jaar en de mortaliteit hiervan schommelt ruim tussen de 22 en 62%. 
 
De gemiddelde tijd van ontstaan van ziekte (voor opname) tot ontslag schommelt tussen 
de 18-25 dagen en een mediane tijd tot overlijden rond dag 18 in geval van sombere 
uitkomst. 
 
 
3. Transmissie 

 
De transmissie verloopt via: 
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a) Droplets (Druppels): druppel partikels verspreid in de lucht. Vandaar dat men ook 
aanbeveelt minstens 1 meter steeds afstand te houden en een chirurgisch masker te 
dragen voor wie respiratoire klachten vertoont. In een recente studie (van 
Doremalen et al. NEJM 2020) werd de stabiliteit van het virus aangetoond voor 
enkele uren in aerosols. We beperken (of vermijden) het gebruik hiervan omwille van 
risico op nosocomiale besmetting. 
 
 
 
 

b) Contact: 
 

Transmissie via contact is belangrijk. Opgehoeste droplets en lichaamsvochten (sputum, 
snot, speeksel, stoelgang, urine en bloed) met virus creëren een biofilm op oppervlaktes 
in de kamer. Vermoedelijk kan het virus tot één week in deze biofilm overleven. 
Overdracht gebeurt door contact van handen op geïnfecteerde oppervlakken waarna 
contact met de orofarynx of nasofarynx (vermijd dus aanraken van mond, ogen, andere 
mucosae).  
 
Extra aandachtspunten:  
 
o Asymptomatische transmissie: dragerschap bij patiënten die asymptomatisch zijn en 

zelfs na klinisch herstel. Maatregelen zoals standaard Belgische richtlijnen. 
o Nauw contact gedurende > 4uur op <1.5m verhoogt het risico op besmetting.  

 
 
4. Klinisch verloop 
 

Na besmetting is de incubatieperiode (tijd van infectie tot eerste symptomen) globaal 2-
14 dagen. In deze periode kan men al besmettelijk zijn zonder symptomen te vertonen. 
Dit risico lijkt het hoogst te zijn in de eerste 4-5 dagen (Nadien snelle daling virusload, 
doch besmettelijkheid beschreven tot 37 dagen!) 
 
Men onderscheidt twee belangrijke fasen die klinische implicaties hebben: 
 

 Replicatieve fase: virusreplicatie met milde immuunrespons 

 Adaptieve immuniteit fase: adaptieve immuniteit valt virus aan waardoor 
cytokinestorm  

o CRP en ferritine voorspellen ernst van verder verloop 
 

Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven: 
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Bouadma et al. Intensive Care Med 2020 
 

Klinisch betekent dit dus dat er vaak milde symptomen zijn gedurende eerste week 
(Typisch is vaak een “Silentieuze Hypoxemie”: Subjectief geen verhoogde 
ademhalingsarbeid) na blootstelling maar met risico op een plotse klinische deterioratie 
in de tweede week (respiratoir ARDS) met opname op Intensieve zorgen alwaar ze 
gemiddeld nog 2-3 weken verblijven afhankelijk van de evolutie. Patiënten kunnen dus 
niet zomaar direct terug ontslagen worden na enkele dagen opname. 
 
De ziektepresentatie spreidt uit over de tijd en varieert dus van: asymptomatisch 
verloop, verkoudheid, milde tot ernstige pneumonie, ARDS, septische shock en multipel 
orgaanfalen.   
 
Tien procent van de patiënten presenteert zich initieel met gastro-intestinale klachten 
(diarree en nausea).  
 

Plotse cardiovasculaire collaps agv virale infiltratie van het myocard komt voor, kan enkel 
supportief behandeld worden en kent meestal een nefast verloop.  
 
Niet zelden heeft de patiënt acuut renaal falen (+- 17%-) met ook noodzaak tot opstart 
van dialyse op Intensieve zorgen.  
 

 

5. Diagnose 

 

a) Klinisch: beeld van luchtwegklachten al dan niet gepaard met koorts, dyspneu, 
keelpijn, anorexie, (Droge of natte) hoest (en atypische sternale pijn), 
conjunctvitis, myalgie, moeheid,diarree, droge keel,…..gaande tot ernstige 
pneumonie, ARDS, Shock, MOF. 
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b) PCR (RT-PCR: reverse transcriptase polymerase chain reaction) : Meestal afnemen 
van nasofaryngeale/orale wisser.  Men moet echter wel weten dat een 
nasopharyngeale/orale swab meer vals negatieven kent dan een 
sputumstaal/Lage luchtwegstaal dus als dit kan, geniet DIT de voorkeur! Denk aan 
protectiemaatregelen voor wie het staal afneemt! Als de initiële swap negatief is, 
is het daarom te verantwoorden bij zeer duidelijke kliniek en suggestieve 
beeldvorming, een opgehoest sputumstaal te herhalen 48 uur later. (Virale 
“shedding” maximaal 3-5 dagen na ontstaan ziekte). 

 

c) Serologische testen:  

 

a. Positieve serum-specifieke IgM of IgG (4x hoger tijdens recuperatiefase 
dan begin aandoening), kan overwogen worden igv negatieve PCR swap. 
IgM is 10 dagen na ontstaan van de symptomen detecteerbaar, IgG 12 
dagen na ontstaan. Vooralsnog niet veralgemeend beschikbaar in Belgie 
(Onderzoek loopt) 

 

d) Biochemie (Reeds te starten op spoed via vooringevulde formulieren!)  

 

a. Labo: Complet formule + differentiatie!! (vaak presentatie leucopenie, 
lymfopenie), ionogram, nierfunctie, NT-ProBNP, Troponines, CK,CK-MB, 
CRP, Procalcitonine (PCT), Ferritine, levertesten, PT,aPTT, D-dimeren, 
schildkliertesten, albumine, glycemie, Mycoplasma IgM+IgG 

b. Wissers: Influenza A-B, wisser voor SARS-COV-2. 
c. Urine: Pneumococcen AG, Legionella Ag (op indicatie!) 
d. Kweek: Sputum, Hemoculturen, urinecultuur (op indicatie) 
e. Arterieel bloedgas MET lactaat (Veneus zo arterieel niet mogelijk.) 

 

 
e) Beeldvorming (Richtlijnen voor spoed, afdeling en INZO). 

Een grote studie van 1014 patiënten uit Wuhan toont een sensitiviteit van 97% en een 

specificiteit van 25% , met PCR als referentie. Echter vroeg na het verschijnen van de 

symptomen is een CT vaak negatief (Eerste 2 dagen na verschijnen symptomen) dus 

kan herhaald dienen te worden zo initieel negatief en toch verdacht. 

Volgende richtlijnen worden aanbevolen (mede gebaseerd op richtlijnen van de BSR 
(Belgische vereniging van radiologie): 

 

 

 Hoewel niet strict noodzakelijk, raden we aan om bij elke patiënt die in aanmerking 

komt voor ziekenhuisopname (EN verdacht voor COVID-19) bij een eerste 

beeldvorming een CT Thorax (ZONDER contrast) uit te voeren. De reden hiervoor is 

dat matglasverdichtingen niet zichtbaar zijn op RX.  Zo patiënt niet transporteerbaar 

zou zijn en niet verdacht voor COVID-19, volstaat een klassieke RX Tx in eerste 

instantie.  
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 CT Thorax mag NIET aanzien worden als een screeningstool om labotesten te 

vervangen voor COVID-19. 

 GEEN beeldvorming voor patiënten die klinisch en biochemisch een gunstig profiel 

hebben op spoed en NIET gehospitaliseerd worden (cfr opnamecriteria) 

 Bij opgenomen COVID positieve patiënten en klinische deterioratie: CT Thorax 

ZONDER contrast tenzij: comorbiditeiten, hemoptysis, verdenking op longembolen, 

mogelijkheid op andere pathologie (pleuraal, pericardiaal): met IV contrast.  

 In specifieke gevallen, kan een CT uitgevoerd worden om een COVID-19 uit te sluiten. 

Bv.  Patiënten die hemodialyse nodig hebben of moeten getransfereerd worden naar 

andere centra ( mindervaliden, specifieke behandeling). Bij een negatieve test maar 

klinisch verdacht beeld kan op basis van een “Corona-suggestieve” CT toch een 

behandeling worden gestart waarna men een tweede screening herhaalt 48u later 

(Bij voorkeur sputum of bronchusaspiraat). 

 

 Bij vermoeden van acute abdominale pathologie bij COVID-19 positieve patiënten is 

een CT Abdomen te verkiezen boven een echografie aan bed. 

 Follow-up: 

o Follow-up beeldvorming bij patiënten die klinisch verbeteren, zijn niet 

aangewezen. 

o Follow-up beeldvorming van patiënten opgenomen op IC: RX Thorax aan bed. 

o Er is tot op heden geen indicatie voor een CT bij het einde van de 

behandeling. 

 
 

 
Andere onderzoeken: 

 
a. ECG bij voorkeur op spoed maar bij opname zeker te verrichten zo nog 

niet gebeurd. Nadien op indicatie of om de 2 dagen (INZO). In geval van 
opstart Plaquenil (antivirale therapie) bij QT >450ms, dagelijks ECG. 

b. TTE: screening op pericardeffusie (cfr myocardiale infiltratie), op indicatie, 
laagdrempelig 

c. Labo: 
i. INZO: dagelijks routine labo. 

ii. Afdeling: op Dag 1, dag 2, nadien om de 48u. Prognostische 
labowaarden (cfr infra.) om de 48u. 

d. Arterieel bloedgas 3-4x per dag (INZO) 
e. Kweken: op indicatie. Laagdrempelig gezien risico op surinfectie. 
f. Galactomannan: op Indicatie, zeker bij langdurige beademing (1x/week) 

 

6. Prognostische factoren  

(Zhou et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-
19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study, The lancet 2020) 
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     Factoren die ernstiger ziekteverloop kunnen voorspellen (gerelateerd aan opname 
     Intensieve Zorg): 

 Man 
 Leeftijd (>70 jaar) 
 Hypertensie 
 Hogere SOFA-score bij presentatie. 
 Comorbiditeit (COPD, Diabetes,…) 
 Labo: 

o Lymfopenie (<800) 
 verlengde en toenemende lymfopenie 
 NLR: neutrophil/lymfocyt ratio > 3 = ernstige ziekte 
 toename thrombopenie met ernst van ziekte 

o verhoogde CRP  
o Verhoogd Ferritine 
o Verhoogd LDH 
o verhoogde troponine 
o D-dimeren > 1000 

 
 

 

7. Behandeling 
 
 
a) Preventie en beperking transmissie. 

 

Het zorgpersoneel dient belangrijke richtlijnen te volgen om noch zichzelf, noch 

andere personen te besmetten. Tot 40% van de patiënten lopen hun infectie 

nosocomiaal op!  

 

- Algemene maatregelen:  
 

o Goed wassen van handen en handdesinfectie met alcohol is 
effectief en dient te gebeuren vóór en na elk patiëntencontact 
(ook bed en meubilair). 

o Toepassen volgens de regels van de kunst (NIAZ richtlijn, ook bij 
niet COVID-19patiënten) 

o De algemene ziekenhuis regels t.a.v. COVID-19 zijn onverminderd 
van kracht. Geen handen geven. Nies en hoest in een 
wegwerpzakdoek of in elleboog, enz.  

o In geval van ziekte of contact met COVID-19 besmette of mogelijke 
risico patiënten ziekenhuisaanbevelingen volgen.  
 

- Beschermmaatregelen bij COVID-19 patiënten (Bewezen EN “In transit”) 

o Gelieve hiervoor de richtlijnen van ziekenhuishygiëne te volgen.  

 Campus Bornem: Zidoc Alle Info Corona Procedures  
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 Campus Rumst: SAM Corona-tegel Corona alle Info. 

 

 

 

b) Algemene principes van behandeling 

 

 De behandeling van COVID-19 patiënten is hoofdzakelijk supportief 

 Cave optreden van cardiale, ritmestoornissen, nier en leverproblemen. 

 Bespreek en noteer zo snel mogelijk DNR en advanced care afspraken.  

 Laagdrempelig kweken, denk aan surinfectie met bacteriën en/of schimmels. 

 Bij voorkeur geen vocht of negatieve vochtbalans: 1 l glucose 5%/Nacl 0,45%  
of 1L glucion 5% over 24 u bij onvoldoende vochtinname 

 Indien geopteerd wordt voor empirische antibioticatherapie (onvoldoende 
evidentie om systematisch antibiotica te geven), 

o Initiële keuze voor amoxicilline-clavulaanzuur (Augmentin 875/125mg 
3/dag). Het procalcitonine, biochemie en CT-beeldvorming kunnen 
hierbij richtinggevend zijn.  

o Bij peni-allergie kiezen we bij voorkeur voor Moxifloxacine PO ( op de 
afdeling en voor Ceftriaxone op Intensieve zorgen.  

o Clarithromycine niet standaard, enkel gericht ikv positief resultaat 
Mycoplasma en/of Legionella gezien risico op QT-verlenging in 
combinatie met antivirale therapie. Zo toch combinatie: best ECG-
monitoring zo mogelijk! 

 Overweeg bij bewezen COVID-19 de eventueel empirisch gestarte 
antibacteriële middelen te stoppen, maar wees alert op bacteriële 
superinfecties en invasieve Aspergillose bij langdurige ventilatie. 

 Het verrichten van een BAL ter diagnostiek van bacteriële verwekkers en 
Aspergillus antigen moet afgewogen worden tegen de risico’s van 
de bronchoscopie voor verspreiding van het virus bij medewerkers. 

 Houd er rekening mee dat ook nu patiënten influenza als oorzaak van hun 
CAP kunnen hebben.  

 Corticosteroïden: NIET toedienen (geen benefit, mogelijks schade). Bevestigd 

door WHO en Belgische richtlijnen. Ook igv refractaire shock zou het 

afgeraden zijn. 

Deze werden veel gebruikt in China, maar vooralsnog zijn er geen 

aanwijzingen dat dit voordelen heeft. Voorlopig wordt afgeraden steroïden of 

andere immunomodulatoire strategieën (incl. immunoglobulines, Cytosorb) toe 

te passen zolang er nog actieve virale infectie is.  

 

 Toedienen NSAID: Discussie. Mogelijks upregulatie van ACE-Receptor wat de 

ingangspoort van SARS-COV-2 in de cel zou zijn. Ibuprofen niet geven, 

Indomethacine mogelijks wel. Individuele keuze. 

 ACE-I: Risk-benefit: Zelfde redenering als NSAID. Bij stop ACE-I eventueel te 

vervangen door ander Antihypertensivum. 
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c) Medicatie 

a. Algemeen 

 

 Glucion 5% of Glucose 5%/Nacl 0,45% aan 1ml/kg/u basis infuus  

o Bij hypotensie of shock geef 500 ml Plasmalyte over 30-60 minuten 

éénmaal te herhalen na 30 minuten.  

o Bij persisteren hypotensie start noradrenaline infuus en titreer op 

tot MAP 55-70 mmHg. 

 Enterale nutritie laagdrempelig. Dietiste. 

 100mg Thiamine IV in basisinfuus of Befact PO 1/dag 

 Fraxiparine of Clexane ifv gewicht 

 Opstart Statine (Crestor 20mg 1/dag): inflammatoire cascade onderbreken.  

 Paracetamol IV/PO 1gr 4x zo nodig. 

 Niet standaard pantomed! Alleen bij duidelijke indicatie. 

 COPD patient, Bronchodilatatie via puff/spacechamber. Zo weinig mogelijk 

aërosols gebruiken. CAVE transmissie 

 

 

 

b. Specifieke antivirale therapie. 

Er is op dit moment weinig tot geen evidentie voor een curatieve specifieke 

antivirale behandeling.  Het is echter beter van vroeger in het ziekteverloop medicatie 

te starten. In de huidige richtlijnen (Interim clinical guidance for patients suspected 

of/confirmed with COVID-19 in Belgium, versie 19/03/2020) wordt volgend schema 

aanbevolen dat steunt op (in vitro effectiviteit, beschikbaarheid en veilgheid. 

Het overwegen van onderstaande behandeling moet uiteraard overwogen worden ifv 

bestaande comorbiditeit en afgesproken DNR-beleid. 

 

 

In accordance with WHO interim guidance [23] and a Correspondence in the Lancet [24], 

corticosteroids are not recommended as a systemic adjunctive treatment.  Concerns have also emerged 

in the social media related to the theoretical interferences between ACE2 receptors (used for viral 

entry) and some medicines such as angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors /angiotensin 

receptor blockers (ARBs) as well as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). There is so far no 

scientific evidence of any deleterious effect, and therefore no robust instruction regarding their use. 

By safety however and while waiting pending results, paracetamol may be preferred as first-line 

symptomatic treatment of pain and fever (at usual dosage), while NSAIDs should be used with caution 

and according to common practice (contra-indicated in case of renal failure for example). In the same 

line physicians could CONSIDER in ADMITTED CONFIRMED COVID-19 patients to switch ACE 

inhibitors/ARBs to an equivalent therapy, BUT changes are not advised in suspected/confirmed 

patients treated at home where no monitoring is possible (the risks outweighing by far the hypothetical 

benefits). Any suspected adverse events related to these drugs should be reported through the usual 

channels, as part of regular pharmacovigilance activities 2. 

The table below is aimed to provide some guidance for adjunctive antiviral treatment (together with 

optimal supportive care). Comments and suggestions for clarity and feasibility are more than welcome 

by the writing team. As written above, the latest version of this clinical guidance will always be found 

via the same link. For all procedures with regards to patient general management (clinical assessment, 

testing, isolation, reporting etc.), please refer to procedures available at https://epidemio.wiv-

isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx. Please note that these Sciensano procedures are also 

continuously being updated according to the evolution of the epidemic and new clinical evidence. To 

receive the alerts on procedure or clinical guidance updates, please subscribe at https://epidemio.wiv-

isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx. 

 

It is important for the clinician to be aware that the critical period for complications is 5 to 7 days 

after symptom onset. Non-hospitalized patients and discharged patients should be advised to re-

contact their treating physician in case of clinical deterioration (ex. dyspnea), and reevaluation (ex 

by daily phone contact) should be considered on case by case evaluation depending on risk factors, 

social isolation etc. 

 

 

Table 2 : Supportive care & antiviral treatment of hospitalized patients with suspected or confirmed 

COVID-19 

Clinical category Supportive 
Care 

Additional antiviral therapy Precautions 

Suspicion of COVID-19 
 Mild-to-moderate 

symptoms (no 
dyspnea) 

 No risk group3 
ex. Hospitalization for 
social-related reasons 
 

Symptomatic 
treatment  

No Use paracetamol in first-line (usual 
dosage), and NSAIDs with caution (if 
really required) 

                                                      
2 via www.notifieruneffetindesirable.be  or 

https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_bijwerking_als_gezondheidszorgbeoefenaar  
3 Risk groups: age > 65 years AND/OR underlying end organ dysfunction (lung, heart, liver,…), diabetes, coronaropathy, 
chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension 
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Suspicion of COVID-19 
 Mild-to-moderate 

symptoms (no 
dyspnea) 

 Risk group4 
Or 
Suspicion of COVID-19 
AND alarming symptoms 
(dyspnea) 
 

Case by case discussion, if possible with an Infectious Disease Specialist, to initiate an 
empirical antiviral therapy, based on the potential delay to obtain results (antiviral 
therapy is expected to be more efficient if started early in the course of the disease). 

If decision to treat empirically, follow the treatment options as described for 
“CONFIRMED CASES”. 

Confirmed COVID-19 
 Mild-to moderate 

disease (no O2 
requirement/no 
evidence of 
pneumonia) 

 Risk group4 

Symptomatic 

treatment 

Consider start 
hydroxychloroquine 
(Plaquenil®) IF NO CONTRA-
INDICATION 

• 400 mg at 
suspicion/diagnosis; 

• 400 mg 12 h later 

• Followed by 200 mg BID 
up to Day 5 

 
NB: 
stop hydroxychloroquine if 
follow-up at home 
 
If no hydroxychloroquine 
available, consider chloroquine 
base 600 mg (10mg/kg) at 
diagnosis and 300mg (5 
mg/kg) 12 h later, followed by 
300 mg (5 mg/kg) BID up to 
Day 5 or chloroquine 
phosphate 1000mg at 
diagnosis and 500mg 12h 
later, followed by 300mg BID 
up to day 
 

Contra-indications 
 QTc > 500 msec 
 drug interaction; check at  

http://www.covid19-
druginteractions.org (Liverpool) 
Interaction potential of 
hydroxychloroquine is likely the 
same as chloroquine 

 Myasthenia gravis 
 Porphyria 
 Retinal pathology 
 Epilepsy 
 
NB: pregnancy is not a contra-
indication as such (large safety 
experience with chloroquine); see 
risk/benefit balance 
 
Perform ECG daily if initial QTc 450-
500 msec, and biochemistry 
according to underlying disease 
 
 

Confirmed COVID-19 
Severe disease 

≥ 1 of the following: 
 Respiratory rate 

≥30/min (adults); 

≥40/min (children < 

5) 

 Blood oxygen 

saturation ≤93% 

 PaO2/FiO2 ratio 

<300 

 Lung infiltrates >50% 

of the lung field 

within 24-48 hours 

Optimal 
supportive 
care in 
hospital 
WARD (or 
ICU) 
 
Provide 02 
 
Consider 
carefully 
antibiotics or 
antifungals 
according to 
local 
epidemiology  

Start hydroxychloroquine 
(Plaquenil®) IF NO CONTRA-
INDICATION 

• 400 mg at diagnosis; 

• 400 mg 12 h later 

• Followed by 200 mg BID 
up to Day 5 

 
NB: If no hydroxychloroquine 
available, consider chloroquine 
base 600 mg (10mg/kg) at 
diagnosis and 300mg (5 
mg/kg) 12 h later, followed by 
300 mg (5 mg/kg) BID up to 
Day 5 OR chloroquine 
phosphate 1000mg at 

Contra-indications 
 QTc > 500 msec 
 drug interaction (check at  

http://www.covid19-
druginteractions.org (Liverpool) 
Interaction potential of 
hydroxychloroquine is likely the 
same as chloroquine 

 Myasthenia gravis 
 Porphyria 
 Retinal pathology 
 Epilepsy 
 
NB: pregnancy is not a contra-
indication as such (large safety 

                                                      
4 Risk groups: age > 65 years AND/OR underlying end organ dysfunction (lung, heart, liver,…), diabetes, coronaropathy, 
chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension 
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 Voorlopig onder investigatie:  

Azithromycine: 500mg op dag 1, gevolgd door 250mg per dag in de volgende 4 dagen  

Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an 
open‐label non‐randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents – In Press 17 
March 2020  

 

 

 

 
 

 diagnosis and 500mg 12h 
later, followed by 300mg BID 
up to day 5 
 
Consider lopinavir/ritonavir 
400/100 mg (= 2 tablets of 
200/50 mg) BID for 14 days)  
as second choice ONLY if 
hydroxychloroquine/chloroqui
ne contra-indicated and 
provided it can be 
administered within 10 days 
after symptoms onset (check 
also drug interaction!); or in 
children < 10 kg (after IDS 
advice) 

 

experience with chloroquine); see 
risk/benefit balance 
 
Perform basic biochemistry daily and 
ECG daily if initial QTc > 450 msec (+ 
other indicated investigations) 
 
Avoid quinolones if possible, or 
monitor closely the QT if these 
antibiotics are needed 
 
In case antibiotics must be 
provided, consider to add 
azithromycin (given its possible 
synergistic effect with 
hydroxychloroquine) BUT with a 
particular caution for interaction 
and QTc prolongation (daily ECG or 
cardiac monitoring)  

Confirmed COVID-19 

Critical disease 

≥ 1 of the following: 
 Acute Respiratory 

Distress Syndrome 
 Sepsis 
 Altered 

consciousness 
 Multi-organ failure 

Optimal 

supportive 

care in ICU 

Mechanical 

ventilation 

Specific 

prevention & 

treatment of 

ARDS 

Track 

secondary 

bacterial and 

opportunistic 

(Aspergillus) 

infections 

Prevention of 

sub-sequent 

lung fibrosis 

NB: ongoing 

studies with 

dexa-

methasone, 

tocilizumab,… 

in this most 

critical group 

Remdesivir (compassionate 

use) 

• 200 mg loading dose (IV, 
within 30 min) 

• 100 mg OD for 2 to 10 
days 

 

If remdesivir unavailable: 

Consider 

(hydroxy)chloroquine, 

crushed in nasogastric tube, at 

the same dosage and 

monitoring as above; replace 

with remdesivir if it becomes 

available 

However, since the clinical 

efficacy of 

(hydroxy)chloroquine is not 

demonstrated, caution is 

required in case of kidney/ 

liver/cardiac failure, and 

abstention in such situations is 

preferred 

At this moment very restricted 
availability of remdesivir (long delay 
for supply) and very strict criteria 
released by Gilead 
 
Inclusion criteria 
ICU + confirmation SARS-Cov-2 by 
PCR + mechanical ventilation 
 
Exclusion criteria 
- Evidence of MOF 
- Need of inotropic agents 
- Creatinine clearance < 30 

ml/min, dialysis, or 
hemofiltration 

- Transaminases > 5X ULN 
 
This means that most (if not all) 
patients in ICU will not be eligible. 
 
Still limited information on drug 
interaction is available. Risk-benefit 
assessment should be made 
individually. Close monitoring of 
remdesivir toxicity or diminished 
efficacy of concomitant drug is 
recommended. Check also for 
interaction with remdesivir at  
http://www.covid19-
druginteractions.org (Liverpool). 
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 Aandachtspunten bij de voorgestelde medicatie: 
 

a) Plaquenil: Eerstekeuze behandeling (cfr tabel), opgepast voor de interacties (cfr infra). ECG 
monitoring. 

b) Lopinavir/Ritonavir (beperkte beschikbaarheid Campus Bornem en Rumst): Meer en meer 
evidentie van beperkt voordeel. Voorlopig te beschouwen als TWEEDE keuze ENKEL als 
Plaquenil GECONTRA-INDICEERD EN binnen de 10 dagen kan toegediend worden na ontstaan 
van de symptomen. 

c) Remdesivir: Ondanks vermelding om dit te gebruiken in geval van bevestigde COVID 
positieve patiënt en KRITIEKE Ziekte, is dit niet van toepassing voor Campus Bornem en 
Rumst gezien bijna onmogelijk aan te geraken (Lange wachttijd, compassionate use, stricte 
criteria…) 

d) Azithromycine: VOORLOPIG (volgens de Sciensano richtlijnen) enkel overwegen om 
Azithromycine TOE TE VOEGEN  bij bevestigde COVID+ patiënt EN ERNSTIGE symptomen als 
er een keuze wordt gemaakt tot het opstarten van antibiotica. Let op: Dit vervangt NIET de 
antibiotica die je empirisch opstart zoals je zou doen in normale omstandigheden. 
 
 

 Interacties van Plaquenil: 
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d) Verwijzing tertiair centrum. 

 
Igv: 

- Capaciteitsproblematiek 
- Nood aan externe therapie die niet voorradig is bij AZR Rivierenland (NO, 

ECMO,….) 
 

 
8. Ethische aspecten omtrent het al dan niet overwegen van opname/Behandeling. 

 

Naast onderstaande aanbevelingen gebaseerd op de recente SIZ-richtlijnen (Belgische 

vereniging Intensieve Zorg) verwijzen we naar de aparte procedure: “Standpunt ethisch 

comité AZ Rivierenland ivm ethische principes ikv organisatie kritische zorgen gedurende 

de COVID-19 pandemie” 
 

- Ivm patiënten uit woon-zorgcentra: 

De aangeraden situatie is dat DNR beleid reeds is besproken met de huisarts en de 
patient en de zorginstelling voor dat deze patiënt geïnfecteerd wordt met COVID-19. 
Indien hierover nog geen afspraak bestaat wordt best het volgende gehanteerd: 
 
De meeste ouderen die in een zorginstelling verblijven en ernstig verminderd 
cognitief vermogen hebben zouden niet meer naar het ziekenhuis moeten komen. 
Maar ter plaatse symptomatische behandeling moeten krijgen. Verwijzen naar het 
ziekenhuis zou enkel maar overwogen moeten worden wanneer een duidelijk 
omschreven en realistisch therapeutisch doel kan worden gesteld. Verwijzing naar 
intensieve zorg wordt afgeraden.   
 

 
- Ivm in-hospital triage:  
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- DNR codering dient te gebeuren met een totaal van minstens 2 artsen, waarvan 
minimum 1 ervaring heeft met respiratoir falen. 
Zo deze niet beschikbaar zijn, met geriater of huisarts.  
Factoren in rekening te brengen (zoals altijd, maar nu toch extra bewust): 

* Frailty score bij ouderen 
* verminderd cognitief vermogen 
* Terminale oncologie 
* Eind stadium orgaanfalen 

 
 Een tweede mogelijkheid is het berekenen van de SOFA-score om daarop het beleid 
 te baseren: 
 

  
 
 Deze score helpt dan om te beslissen of patiënt al dan niet nog in aanmerking komt 
 Voor kunstmatige ventilatie: 
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Eens de patiënt op intensieve zorgen terecht komt, moet ook daar herbekeken worden naar 

aanhouden van therapiemogelijkheden na 48u en 120u als leidraad voor het al dan niet 

continueren van intensieve zorg. 

 

 

 
 
 

Exclusiecriteria: 

1. Hartstilstand: unwitnessed; herhalende hartstilstand zonder hemodynamische 

stabiliteit, verlengde hartstilstand die niet reageert op standaard therapie, 

2. Onomkeerbare hypotensie (leeftijd gerelateerd): niet reagerend op vochtresuscitatie 

en vasopressie 

3. Hersentrauma: afwezige motorisch antwoord op pijnstimulus 

4. Ernstige brandwonde: met voorspelde overleving van <10% 

5. Elke andere zeer ernstige conditie met zeer lage overlevingskans 

 
 

 
9.  Organisatorische aspecten. 

 

Er wordt STANDAARD tweemaal per dag een contactmoment georganiseerd tussen de 

klassieke afdeling COVID en de intensivist. Het initiatief hiervoor wordt genomen door de 

toerende Intensivist na de ochtendbriefing om 9u en de inslapende wacht INZO om 17u. 

 

Telefoonnummers:  

C1 (Rumst) : 9290 

D2 (Bornem): 1645 
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INZO arts campus Bornem: 1658 

INZO arts campus Reet: 5092 

 

 

 
 

 
 

a. Pretriage criteria voor spoedopname. 
 

We gebruiken voorlopig onderstaand protocol dat ook in Ugent wordt gehanteerd voor de 

pretriage posten aan spoed Bornem/Rumst. 

 

 

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 
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 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) 

 

b. Opname op spoed (met al dan niet Hospitalisatie) 
 

i. Onderzoeken op spoed. 
 

We verwijzen hiervoor naar het deel “Diagnose”. 

 

ii. Criteria omtrent hospitalisatie. 
 

Opnamebeleid steeds in functie van leeftijd, comorbiditeiten en DNR (cfr ook. 
Ethische aspecten van opname). 
Triage op basis van (respiratoire) kliniek, labo en vroegtijdige CT thorax. 
 
Acties voor de verwijzende specialist: 

Kijk na welke onderzoeken tot standaard zorgplan COVID behoren hoger in 
dit document (biochemie en beeldvorming) en probeer deze al uit te voeren 
igv vermoeden of bevestigde COVID-patiënt. 
 

 
Geen hospitalisatie als: 

- Geen nood aan zuurstoftoediening: SpO2>95% en RR<25/min 
- Geen risicofactoren voor ernstige ziekte (cfr supra; prognostische 

factoren) 
- CT thorax negatief bij presentatie > 5 dagen begin symptomen en milde 

respiratoire klachten zonder dyspneu. 
- Elke casus individueel te bekijken uiteraard en te bespreken met 

pneumoloog. 
 

 

 

c. Opname op Afdeling (Niet- INZO): met isolatie, EWS-controle of tele-
oxymetrie als: 
 
 

i. Criteria 
 

https://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=8000382
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 SpO2 < 95% of RR> 25/min die behandeld kan worden met 
zuurstoftoediening via neusbril tot max. 5LO2/min of 
Optiflow® die kan opgedreven worden tot 40L/min en FIO2 
60% 

 Flow titreren in functie van ademhalingsarbeid 

 FIO2 titreren in functie van SpO2 
 Risicofactoren voor ernstige ziekte (cfr supra) 
 CT thorax > 25% aantasting 
 Elke casus individueel te bekijken uiteraard en te bespreken 

met pneumoloog. 
 

 
ii. Aandachtspunten bij opname op afdeling. 

 

 Isolatiemaatregelen cfr supra. 

 Onderzoeken uit te voeren cfr “5. Diagnose”. 

 Algemene behandeling cfr “7. Behandeling”. 
 

iii. Ontslagcriteria 
 

Idem als andere ontslagprocedure behoudens volgende opmerkingen: 

 

o Criteria (Zhu et al.2020): 
 Afwezigheid koorts axillair <37.3° of centraal <38° minstens 

drie dagen EN 
 Klinische remissie respiratoire symptomen EN 
 Ontslagdatum minstens > Dag 8 na begin van symptomen. 

 
o Bij ontslag naar huis worden de patiënten opnieuw in quarantaine 

maatregelen thuis geplaatst voor minstens 7 dagen!  
 

 

 

d. Opname op INZO. 
 

Bij indicatie tot  opname intensieve zorgen (voor ALLE patiënten, ook NON-Covid) 

neemt de verwijzende specialist (C1, D2, Spoed, Oka) ALTIJD contact op met de 

Intensivist op 1658 in campus Bornem, 5092 in Rumst. 

 

De intensivist kan eventueel doorverwijzen naar de NIET-COVID intensieve afdeling 

ingericht op de PAZA (actief vanaf 18/03/2020) ifv de patholgie en bestaande 

bezettingstoestand. 

 

SBARR-briefing (Situation, background, assessment, recommendation, Response). 

 

Acties voor de verwijzende specialist: 
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Kijk na welke onderzoeken tot standaard zorgplan COVID behoren hoger in dit 

document (biochemie en beeldvorming) en probeer deze al uit te voeren igv 

vermoeden of bevestigde COVID-patiënt. 

 

 

 
 

i. Organisatie INZO 
 

Het aanspreekpunt COVID-INZO Bornem is Dr. Van Acker en Dr. Boogmans. 

 Deze bestaat uit 12 bedden: 6 op de huidige INZO en 6 bedden 
op endoscopie. 
 

Het aanspreekpunt NON-COVID INZO (PAZA) is Dr. Pisarek en Dr. Van Overberghe. 

 Deze bestaat uit 4 bedden. 
 
Het aanspreekpunt COVID-INZO Rumst is Dr. Van Der Leede en Dr. Coart. 

 Deze bestaat uit 8 bedden. 
 

Het aanspreekpunt NON-COVID INZO (PAZA) Rumst is Dr. Vanden Eede 

 Deze bestaat uit 4 bedden. 
 

De COVID-INZO wordt gebruikt voor patiënten die BEVESTIGD OF “In transit 
(wachtend op resultaat PCR)” zijn en die opname op intensieve zorgen vergen.  
 
Bij een bevestigde COVID patiënt op INZO, zal de beschermings-perimeter 
worden uitgebreid. Verdere uitwerking volgt via apart dienstprotocol voor beide 

campussen. 
 

ii. Criteria 
 

Opname IZ 
 Progressief hypoxisch respiratoir falen met nood aan 

beademing 
 bij therapie met Optiflow® 40L/min en FIO2 60%:  

 SpO2<95% 

 P/F ratio <200 

 tachypnoe 25-30/min 
 criteria voor intubatie dus contacteer intensivist. 

 
 Tekenen van hemodynamisch falen (steeds overleg 

behandelend arts afdeling en intensivist) 
 Ernstige nierinsufficiëntie/oligurie (steeds overleg 

behandelend arts afdeling en intensivist) 
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iii. Algemene aandachtspunten bij opname op INZO 
 
 

 Isolatiemaatregelen cfr Supra !  

 In principe arteriële en centraal veneuze toegang (Standaard 4-5 lumen lijn) 
Vena jugularis Interna. 

 Standaard temperatuurmeting blaassonde. 

 De hoofdpresentatie van COVID-19 op IZ is ARDS met een diffuse aantasting. 
D.w.z. een diffuus phenotype waarbij de overleving beter is bij beademing 
volgens de hoge PEEP tabel, long protectieve beademing (driving pressure < 
15 cm H2O, teugvolume 6 ml/kg ideaal lichaamsgewicht, hoge PEEP, 
restrictief vochtbeleid, statines), buikbeademing en gemonitorde recruitment. 

 Streef naar krappe vochtbalans; laagdrempelig ondersteunen met 
noradrenaline (laag gedoseerd) om vochttoediening te beperken 
en noodzakelijk toezicht op hemodynamiek te milderen. Cave cardiale 
aantasting en complicaties.  

 Analgetica: Keuze tussen Dipidolor en/of Start Remifentanil 

 Sedatie: Propofol of Midazolam(ifv hemodynamische stabiliteit).Cave 
interactie midazolam met Kaletra.  

 Steeds poging pressure support ventilatie.  Streef naar conscious sedation 
en eigen respiratoire drive (RR 15-25 Resp/min) indien mogelijk.  

 Spierverslappers steeds in overleg.  

  
 

iv. Respiratoire ondersteuning 
 

 Initiële opvang bij oxygenatoir falen: Bij voorkeur Optiflow ipv NIV. MAAR, 
laagdrempelig overgaan tot intubatie gezien Optiflow niet ideaal is naar 
partikelverspreiding (Te overwegen ifv IZ bezetting). 

o Indien optiflow toch nodig is, start met FiO2 100% en flow slechts 
langzaam opdrijven tot 40l/min enkel indien dit nodig is om een goede 
oxygenatie te verkrijgen, dit om verspreiding van virus tegen te gaan.  

o in principe geen NIV (enkel te overwegen bij geassocieerde 
exacerbatie van COPD) omwille van volgende nadelen: 

1. toename transmissie naar personeel door aerosolvorming  
2. patient self-inflicted lung injury (P-SILI): toename longschade 

en mortaliteit door hoge respiratoire drive van patiënt die leidt 
tot hoge teugvolumes 

3. Indien toch NIV gebruikt wordt: eerst masker fixeren, goede sealing 
checken, daarna pas aan circuit koppelen en ventilatie starten. Bij 
losmaken masker. Ventilator eerst stoppen.  

 

 Intubatie:  
o We raden zeker aan om dadelijk te intuberen indien na een CPAP/NIV 

trial van 15-20 min met masker: 
 Saturatie< 95% 
 P/F ratio < 200 
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 RR > 25-30/min 
 FiO2 >60% 

 
o Intubatie bij voorkeur met video laryngoscoop (Minder kans op 

intubatieproblemen. 
 uitstel longprotectieve intubatie verhoogt mortaliteit 
 intubatie heeft een als voordeel: sealed airway waardoor 

beperken van de transmissie 
 zo veel mogelijk electieve intubatie zodat procedure 

eenvoudiger verloopt en minder risico op aerosolvorming: 
rapid sequence intubatie zonder masker/zak ventilatie 

 

 

Intubatieprocedure (Checklist pre-intubatie apart in map COVID-INZO): 

 3 personen (intensivist/anesthesist (meestervaren met intubatie) + 2 
verpleegkundigen vertrouwd met procedures en ventilatie).  

o Rollen: één intubeert, één assisteert en één spuit medicatie 
o Gedurende procedure maximaal afstand houden zonder de procedure 

te vertragen/geen overtollige aanwezigen.  
o PPE!: Muts/gele barriëreschort/ handschoenen/ FFP 

2 masker/beschermende bril en/of faceshield. 
 

 Na toedienen van Analgosedatie en voldoende curare, bij voorkeur gebruik 

van videolaryngoscoop zo mogelijk, overleg met intensivist. 

 Aspiratie standby. 

 Onmiddellijk cuffen. 

 Indien deconnectie van ETT nodig (bv om te balloneren) eerst ETT met Kocher 

afklemmen, ballon aanschakelen, en kocher terug lossen.  

 Gesloten suctie systeem. 
 

 Kunstneuzen: tussen expiratoire buis en machine. Beademingsfilters 
wisselen/48u. 

 

 Bronchoscopie hoogdrempelig. Enkel indien indicatie: atelectase of kweek bij 
immuungecompromitteerden (invasieve aspergillose; er is momenteel één 
patiënt gerapporteerd in Frankrijk). Tijdens bronchoscopie patiënt 
curariseren.  Disposable bronchoscopen zijn voorhanden (doch spaarzaam te 
gebruiken) 
 

 Patiënten met een corona-pneumonitis hebben meestal een diffuus 
hyperinflammatoir ARDS beeld. Dat betekent principe’s van protective lung 
ventilation toepassen.  

 
o Driving pressure (PlateauP min totale PEEP) onder de 12-15 cm H2O. 
o Teugvolume van 5-7 ml/kg ideaal lichaamsgewicht (Lengte min 105 

voor een man, Lengte min 110 voor een vrouw). 
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o De longen lijken een vrij goede compliantie te hebben (lage Pplat 25-
27 cmH2O en lage driving pressures 13 cmH2O).  

o RR minimaal voor pH 7.2 of hoger. 
o PEEP instellen op basis van de hoge PEEP tabel, (PEEP eerst ophogen 

vooraleer FiO2) 

 
 

 

 

o Recruitment manoeuvres beperken. 

 Vaak dadelijk na ETT zeer lage P/F ratio’s dewelke dan langzaam verbeteren, 
dit is dus niet abnormaal. 

 Een goed effect van buikligging en medium-high PEEP (16-18) wordt vermeld, 
ook bij CT-afwijkingen waar a priori buikligging niet als erg kansrijk werd 
gezien.  

 Veel patiënten met een coronapneumonitis zijn hypercapnisch; verzeker 
voldoende ademminuutvolume met voldoende uitademingstijd en accepteer 
hypercapnie indien long-protectieve beademing niet meer mogelijk is 
(permissive hypercapnie tot pH >7.20-7.25). 

 Laattijdige hypercapnie is beschreven. 
 

v. Hemodynamische ondersteuning 
 

Ten allen tijde vocht accumulatie en positieve cumulatieve vochtbalans 
vermijden. 

 Basale vochtbehoefte als niets per os is glucion 5% of Glucose 5%/Nacl  
1ml/kg/u. Onderhoudsvocht afbouwen tot stop van zodra enterale voeding 
kan gestart worden. 

 Vochtresuscitatie op basis van lactaat, BE, ScvO2, TTE, PLR met bolus 
plasmalyte of Hartmann 2-4 ml/kg/5-10 min 

 Snel starten met noradrenaline om vocht te beperken 

 Zo nodig hemodynamische monitoring met PICCO 

 TTE laaggradig. 

 ECMO: Bij refractair hypoxemisch/hypercapnisch respiratoir falen.  
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vi. Ontslagcriteria 

 
Idem als andere ontslagprocedure behoudens volgende opmerkingen: 

 

- Intensieve zorgen: O2 therapie mag behouden blijven ovv optiflow bij 
noodzaak om beddencapaciteit voor beademden te creëren. Uiteraard 
verantwoord. 

- Multidisciplinair overleg. 
- Patiënten worden ontslagen naar COVID-afdeling alwaar ze nog blijven en 

de aldaar bestaande  ontslagcriteria worden gehanteerd (Zhu et al.2020). 
 

 

10. References 
 

Bron:  

WHO website  

JAMA 11/03 
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Addenda: 

 

 

1) Interpretatie beeldvorming 
 

In vergelijking met non-COVID-19 virale pneumonie, zijn de volgende eigenschappen 
significant MEER voorkomend bij een COV-19 pneumonie : 

 Perifere distributie (80% vs 57%) 
 Matglas opaciteit (91% vs 68%) 
 Fijne reticulaire opaciteiten (56% vs 22%) 
 Vasculaire tekening (59% vs 22%) 
 Omgekeerd halo teken (59% vs 22%) 

Late eigenschappen 

 Lineaire opaciteiten (20%) 
 Crazy paving patroon (20%) 
 Omgekeerde halo teken (2%) 
 Meer perifere distributie (72% in late groep, 64% in intermediaire groep, 22% in 

vroege groep) 

In vergelijking met non-COVID-19 virale pneumonie, zijn de volgende eigenschappen 
significant MINDER voorkomend bij een COV-19 pneumonie: 

 Centrale+perifere distributie (14% vs 35%) 
 Lucht bronchogram (14% vs 23%) 
 Pleurale tekening (15% vs 33%) 
 Pleurale effusie (4% vs 39%) 
 Lymfadenopathie (2.7 % vs 10.2%) 
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