Van: Genbrugge Erik <erik.genbrugge@health.fgov.be>
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 14:27
Onderwerp: BRC Reanimatie richtlijnen COVID-19
Urgentie: Hoog
OPGELET: Deze mail is afkomstig van een afzender buiten het ziekenhuis. Open nooit bijlagen of klik niet op
links, tenzij je de afzender kent en je zeker bent dat de inhoud veilig is.

Beste,

De Belgian Society of Intensive Care Medicine heeft ethische principes voorgesteld voor proportionele
zorg tijdens de COVID-19 pandemie van 2020 en adviseert individuele ziekenhuizen om hun eigen
richtlijn op te stellen. De Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM) en de Belgian
Resuscitation Council (BRC) erkennen het belang van ethische begeleiding om clinici te helpen. Met de
verspreiding van de COVID-19-pandemie zullen zorgverleners die op de afdeling spoedeisende hulp of
pre-hospitaal werken, vaak ethische beslissingen moeten nemen, wat met name bij reanimatie een
uitdaging zal zijn. Samen hebben zij enkele ethische principes en richtlijnen gebundeld. Deze tekst is
integraal
beschikbaar
op
de
website
van
de
BRC
(https://secureweb.cisco.com/1RrvLPsFB4k4ZcV8a2x1dmCU_FPTKDW2kT-U8mdiZnXPl-jA6U09UyaQwPnYb52o1JkGs425XRHNM2mcXvjPGJrpGEKv9Ef3439vu4G4jssSVWgsh8JEt17AzLUfiddGG6ExAuGM0rHXyUpK3I4lZhR9GyUm7zp3NgOkN6XbCw2NzhxC10588KEfK3aQIRRJdZx5hO3YY4cZig5T9xXTJksT7xIvNR5VmG9sCeeLKthMohv4CkSFHJpWSMh4sUcQeAwfMyl3iBnY3RmOiyl6fLnLcY6GinLmRvL1u_jTSKlpNggFXFSol
4ccLeb4z/https%3A%2F%2Fwww.brc-rea.be%2F).
Op basis van deze tekst is er een reanimatierichtlijn opgemaakt voor de hulpverlener-ambulancier.
Dit in functie van de PBM’s waarover de hulpverlener-ambulancier beschikt. Deze richtlijn werd
afgetoest bij BeSEDiM en de BRC. Vertegenwoordigers van beide organisaties onderschrijven deze
richtlijn.
Indien FFP2-masker beschikbaar voor de hulpverlener-ambulancier: reanimatie met
borstcompressies, beademing met ballon en gebruik van AED (cf. regulier reanimatieprotocol)
Indien FFP2-masker niet beschikbaar is voor de hulpverlener-ambulancier (dus enkel een
chirurgisch masker is beschikbaar): enkel borstcompressies en gebruik van AED.
Vriendelijke groeten,
Erik

OPGELET! Vanaf heden zijn onze persoonlijke mailadressen gewijzigd van extensie.
Het oude blijft nog enige tijd in gebruik en wordt doorgestuurd. Graag vanaf heden de
extensie @health.fgov.be gebruiken. Ik ben vanaf heden bereikbaar op
erik.genbrugge@health.fgov.be
Erik Genbrugge
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