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Vervoer dialysepatiënten
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
We vernemen dat soms gevraagd wordt om dialysepatiënten systematisch op
individuele basis te laten vervoeren, ter preventie van besmetting met het COVID19 virus. We begrijpen dat dialysepatiënten tot de risicogroepen behoren.
Wekelijks moeten in Vlaanderen meer dan 2.500 patiënten meerdere keren per
week naar de dialysecentra gebracht en teruggehaald worden. De vraag voor
individueel transport is niet haalbaar en ook niet nodig, mits de algemene
hygiënische maatregelen consequent en nauwgezet worden toegepast.
Hierbij bezorg ik u de richtlijnen voor het vervoer van dialysepatiënten.
1.
Aan dialysepatiënten wordt gevraagd om – waar mogelijk – tijdelijk
maximaal gebruik te maken van eigen vervoer, bijvoorbeeld via familie of
kennissen.
2.
Dialysepatiënten zonder COVID-19 symptomen worden – zo dit in het
recente verleden ook gebeurde – collectief vervoerd. Aan de vervoersdiensten
wordt gevraagd om tijdens het vervoer alle hygiënische maatregelen in acht te
nemen. Ziekenwagenbegeleiders en patiënten worden dagelijks gewezen op het
belang hiervan. Om de sociale afstand tussen de patiënten in het voertuig te
respecteren wordt het maximaal aantal patiënten in één voertuig beperkt tot de
helft van de normale capaciteit van het voertuig. De patiënten worden in het
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voertuig gepositioneerd op een manier waarbij een maximale afstand wordt gecreëerd tussen de
patiënten onderling:
- rolstoelpatiënten worden, met respect voor de veiligheidsmaatregelen, maximaal verspreid in
het voertuig geplaatst
- er worden maximum 2 personen – beide aan de zijkant van het voertuig – op de achterbank
van een personenvoertuig vervoerd.
Aan de patiënt wordt gevraagd om vóór het transport de handen te wassen met water en zeep en
om tijdens het vervoer mond en neus te bedekken met bij voorkeur een mondmasker (dat daartoe
aan de patiënt door het ziekenhuis wordt bezorgd) of kledij.
3. (Vermoedelijke) COVID-19 patiënten die – als omwille van de algemene medische toestand geen
hospitalisatie is vereist – beroep moeten doen op het georganiseerd ziekenvervoer, worden op
individuele basis vervoerd. Dit gebeurt op schriftelijk voorschrift van de behandelende arts. Het
vervoer van deze patiënten gebeurt conform de richtlijnen voor het vervoer van COVID-19
patiënten (https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID19_procedure_ambulanciers_NL.pdf).
4. Als de behandelend arts oordeelt dat een dialysepatiënt omwille van risico op besmetting met
COVID-19 en dus omwille van een duidelijke medische indicatie niet op collectieve basis en mits in
acht name van bovenstaande maatregelen vervoerd mag worden, mag de patiënt – in
samenspraak met de hoofdarts van het ziekenhuis - gehospitaliseerd worden.
Het is evident dat ziekenvervoer in de categorie van hulpverlening valt waarbij het onmogelijk is om te
allen tijde de sociale afstand tussen hulpverlener en patiënt en tussen patiënten onderling te bewaren. Er
zullen daarom geen sancties vanuit politionele diensten worden opgelegd omwille van het ziekenvervoer
waarbij bovenstaande richtlijnen correct werden gevolgd.
Bovenstaande richtlijnen werden opgemaakt in samenspraak met alle overheidsinstanties op de
vergadering “Hospital & transport surge capacity “ van 18 maart 2020. De richtlijnen zijn met
onmiddellijke ingang van toepassing.
We verzoeken u de medisch en verpleegkundige staf van het dialysecentrum in kennis te stellen van
bovenstaande richtlijnen.
Met vriendelijke groeten,

De Boeck Tom
Afdelingshoofd
Afdeling Gespecialiseerde Zorg
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