Bijlage 4: diagnostiekalgoritme (nauwe)
contacten MERS-CoV
(Nauw) contact van een bevestigde
MERS-CoV casus

Monitoring tot en met 14
dagen na laatste contact (1)

Contact heeft symptomen
Contact is momenteel ziek met acute respiratoire
symptomen (koorts/ hoesten), die zich
openbaarden binnen veertien dagen na contact met
bevestigde casus.

Contact vertoont geen symptomen
Contact is momenteel niet ziek met acute respiratoire symptomen die zich
openbaarden binnen veertien dagen na contact met bevestigde casus.
- GGD: Verzamel materiaal voor contactonderzoek (2)

Contact wordt ziek met
respiratoire symptomen (koorts /
hoesten) binnen veertien dagen na
laatste blootstelling met bevestigd
geval (4)

Symptomatisch
contact (3)

Contact blijft gedurende
veertien dagen na laatste
blootstelling vrij van
respiratoire symptomen3

Behandelend
Behandelend arts/arts-microbioloog:
arts/arts-microbioloog:
-- In
In het
het ziekenhuis
ziekenhuis plaats
plaats patiënt
patiënt in
in strikte
strikte isolatie.
isolatie.
-- In
In de
de thuissituatie,
thuissituatie, zie
zie bijlage
bijlage 77 )) Persoonlijke
Persoonlijke
infectiepreventiemaatregelen
infectiepreventiemaatregelen voor
voor contacten
contacten en
en
geïnfecteerde
geïnfecteerde patiënten
patiënten die
die thuis
thuis verblijven
verblijven voor
voor
infectiepreventiemaatregelen
infectiepreventiemaatregelen in
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de thuissituatie.
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-- Informeer
Informeer LCI
LCI (030-2747000,
(030-2747000, 24-uurs
24-uurs dienst),
dienst), LCI
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informeert
informeert GGD.
GGD.
-- Zie
Zie bijlage
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diagnostiek algoritme
algoritme van
van een
een
(verdachte)
(verdachte) patient
patient
1

Monitoring met tweemaal daags temperatuur controle en alertheid voor koorts en respiratoire
symptomen. Wordt actief dagelijks door ziekenhuis/GGD nagebeld.
2

In het kader van contactonderzoek wordt aan nauwe contacten gevraagd monsters af te staan:
- Venapunctie voor serologisch onderzoek op dag 7 en dag 21 na blootstelling.
- Evt iom LCI afnemen keelswab voor moleculaire testen (PCR) op dag 7 en dag 14 na blootstelling.
3

N.B.: zodra diagnostiek voor MERS-CoV wordt ingezet wordt contact behandeld als ‘Patiënt verdacht voor
MERS-infectie’
4

Indien het contact immuun gecompromitteerd is en een ernstige infectie heeft, dient het contact
beschouwd te worden als een mogelijk geval en getest te worden op het MERS-CoV.
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Status: Definitief
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