
 

 
 

  
 

Advies TZH – PET centrum – 24/02/2021 

OLV Ziekenhuis 

Team voor 
ziekenhuishygiëne 
Dr. K. Van Vaerenbergh 
Dr. J. Bellon 
Dr. L. Cattoir 

 

A. Willemse 
R. Dejonghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campus Aalst 
Moorselbaan 164 
9300 Aalst 
T.  053 72 41 11 
F.  053 72 45 86 

 

Campus Asse 
Bloklaan 5 
1730 Asse 

T.  02 300 61 11 
F.  02 300 63 00 

 

Campus Ninove 
Biezenstraat 2 

9400 Ninove 
T.  054 31 21 11 
F.  054 31 21 21 

 

ADVIES TEAM ZIEKENHUISHYGIËNE 

Onderwerp Toelating van infectieuze patiënten in het PET centrum, OLV Ziekenhuis 

Datum 24/02/2021 

Achtergrond Naast COVID-19 zijn er andere infecties die ook bijkomende voorzorgs-

maatregelen vereisen. Het vereiste type voorzorgsmaatregelen is 

afhankelijk van de overdrachtsweg van het oorzakelijk micro-organisme 

(contact – druppel – lucht of een combinatie). 

In de afgelopen weken ontving het PET Centrum een aantal externe 

aanvragen om patiënten met een infectieuze aandoening waarbij 

bijkomende voorzorgsmaatregelen toegepast dienen te worden, zoals open 

long tuberculose en C. difficile infectie, in het PET centrum toe te laten voor 

PET/CT onderzoek. Deze bijkomende voorzorgsmaatregelen hebben een te 

vermijden impact op de werking en de planning binnen het PET centrum. 

Bovendien dienen infectieuze patiënten strikt gescheiden te worden van 

patiënten met verminderde weerstand om zorginfecties met soms ernstige 

gevolgen te vermijden. Binnen het PET centrum vraagt dit een bijkomende 

inspanning om dit principe te realiseren. 

Advies Het transport van infectieuze patiënten waarbij bijkomende voorzorgs-
maatregelen van toepassing zijn, dient tot een minimum te worden beperkt. 

Noodzakelijke onderzoeken worden zoveel als mogelijk aan bed van de 

gehospitaliseerde patiënt uitgevoerd. Een belangrijk principe hierbij is om 
onderzoeken of behandelingen die uitgesteld kunnen worden, effectief ook 

uit te stellen tot wanneer de infectieuze fase van de aandoening voorbij is. 

Logischerwijs worden deze principes ook toegepast bij externe patiënten. 

Conclusie  Positief advies 

 Positief advies onder voorwaarden 

 Negatief advies: PET/CT onderzoek bij infectieuze patiënten waarbij 

bijkomende voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn, dient in het PET 

centrum maximaal vermeden te worden. 

 


