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Behandeladvies bewezen COVID-19 infectie  
 
Onderstaand behandeladvies is gebaseerd op de LCI en de landelijke  SWAB richtlijn 
https://swab.nl/nl/covid-19 
 
Dit is een voorlopig behandelbeleid op basis van de nu bekende gegevens; dit beleid mag niet geprint 
worden; volg deze site voor updates. 
 
 
Beleid bij werkdiagnose pneumonie door sars-cov-2 infectie 
Thuis:  
• Geen standaard medicamenteuze behandeling COVID-19 
• Indien influenza positief volg geldende richtlijnen voor behandeling influenza 
• Geen indicatie steroïden, maar geen contra-indicatie bij exacerbatie astma/COPD  
• Antibiotische behandeling alleen indien verdenking bijkomend bacterieel superinfect  
 
Opname reguliere verpleegafdeling en zuurstofbehoeftig:  
• Geen standaard medicamenteuze behandeling COVID-19: zie hiervoor het onderstaande stroomdiagram 
•Indien influenza positief volg geldende richtlijnen voor behandeling influenza 
• Geen indicatie steroïden, maar geen contra-indicatie bij exacerbatie astma/COPD  
• Antibiotische behandeling Ceftriaxon 1dd 2 gram voor totaal 5 dagen.  Indien geen ceftriaxon voorradig 
behandelen met cefotaxim 3dd 1 gram of 2 gram continu. 
• Supportive care: Zuurstof, LMWH obv Padua score, geen basisinfuus tenzij septisch  
of verminderde intake  
 
Opname op Intensive Care :  

 Start chloroquine tenzij contra-indicaties (zie schema hieronder) 
• Geen indicatie steroïden, maar geen contra-indicatie bij exacerbatie astma/COPD  
• Antibiotische behandeling Ceftriaxon 1dd 2 gram   tweede optie is cefotaxim 2 gram continu/24 uur voor 
totaal 5 dagen 

 Geen empirische start ciprofloxacin 
Legionella en pneumokken antigeentest op urine, sputum insturen voor PLM PCR 

•  IC support  

 Plaats van immuunmodulerende therapie: toediening tocilizumab lijkt gunstig effect te hebben, heeft 
momenteel geen vast omschreven plaats in behandeling COVID patient op IC. Toediening van 
tozilizumab kan na overleg apotheker. Zodra overwogen wordt of reeds gestart is, bespreken in 
dagelijks COVID MDO. 

 
Opname IC bij verdenking COVID zonder positieve test uitslag 

 Chloroquine behandeling alleen starten indien klinisch diagnose sluitend 
Start chloroquine volgens Metavision COVID snelmenu 

 
 
 
 

https://swab.nl/nl/covid-19
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1. Geen corona specifieke behandeling 
2. Ceftriaxon maximaal 5 dagen 
3. Lab controle 3/week standaard: LDH/CK/ASAT/ALAT/Bloedbeeld en leucodiff/CRP 
4. Hoog risico patiënt: > 70 jaar, cardiovasculair belast, hypertensie, onderliggend longlijden, primaire of 
secundaire immuundeficiëntie, diabetes, obesitas, hemodynamische instabiliteit. 
5. Contra-indicaties: overgevoeligheid, QTc-tijd verlenging conform Stroomschema (zie bijlage), epilepsie, 
myasthenia gravis, G6PD-deficiëntie. Zie schema hieronder voor monitoring CT-tijd verlenging 
6. Labcontroles aanvullend bij start chloroquine: kalium, calcium, albumine, magnesium, natrium, ferritine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeer ernstig 
Opname IC of MC of  

Klinische verslechtering 
onder initiële therapie 

 

Ernst ziekte 

Mild 
Geen opname indicatie 

 

Geen behandeling1 
 
 

Achteruitgang 
 

Matig ernstig (ook 
enkel verdenking) 

Opname verpleegafdeling2,3 

 

Klinische 

achteruitgang 

Ceftriaxon of cefotaxim 5 dagen (Geen 
ciprofloxacin) 
1e keuze chloroquine5,6 

Remdesivir wordt niet aangevraagd maar kan 
op indivduele basis 

Zuurstof behoeftig of 
hoog risico patient4 

 

Geen medicamenteuze 
behandeling 

 
 

MDO beslist starten therapie 
Ja/Nee 

geen contra-indicaties? 
chloroquine 

 

Nee Ja 
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Dosering Chloroquine  
Volwassenen: dag 1: oplaaddosis 600 mg gevolgd door 300mg 12u later  
Dag 2-5 2dd 300 mg per os  
Duur: maximaal 5 dagen 
Let op bij overname van SEH of afdeling naar IC en bij overname van elders, voorkom dubbele doseringen 
 
Kinderen >10 kg: dag 1: oplaaddosis 10 mg/kg, gevolgd door 5 mg/kg later,  

dag 2-5: 2d 5 mg/kg**  

Kinderen < 1 jaar: contra-indicatie chloroquine, overleg met kinderinfectioloog  

 

Controles bij Chloroquine gebruik: 

- Controleer (normaal) QTc tijd voor aanvang (conform bovenstaand schema) 

- Nierinsufficiëntie: Geen aanpassing nodig bij gebruik 5 dagen. Precieze dosering bij nierinsufficiëntie niet 

bekend. Niet langer dan 5 dagen behandelen i.v.m. risico op stapeling.  

- Geen statine /geen gebruik prokinetica – 

- Interacties: Chloroquine is een substraat voor CYP3A4 dus de blootstelling kan verhoogd zijn bij gelijktijdig 

gebruik met CYP3A4 remmers zoals HIV middelen, cyclosporine, azolen, TKI’s, verapamil, amidarone, 

allopurinol, erytromycine. check interacties: http://www.covid19-druginteractions.org/  

- Beoordeel alle risicofactoren voor QTc tijd verlenging en start NIET met chloroquine als dat niet veilig is. 

Combinatie met amiodaron, erytromycine, sotalol, azitromycine, citalopram, escitalopram, domperidon, 

flecainide, fluconazol, haloperidol > 5 mg/dag, methadon en ondansetron kan de QTc tijd verlengen. 

- Op IC ECG bij opname, nadien QT vervolgen monitor.  

- Op IC geen statine/geen gebruik prokinetica 

-Labcontroles aanvullend bij start chloroquine: kalium, calcium, albumine, magnesium, natrium, ferritine 

Therapeutic drug monitoring 

Er is geen plaats voor TDM van chloroquine bij kortduren gebruik (maximaal 5 dagen) voor COVID-19 

behandeling 

Tenslotte 

Hoewel al wel opgenomen als standaard behandeling voor IC patienten in dit protocol is de exacte plaats van 

chloroquine in de behandeling van een infectie met SARS-COV-2 is nog onduidelijk.  (zie voor achtergrond het 

SWAB advies op https://swab.nl/nl/covid-19.)Toediening van off-label middelen en/of experimentele therapie 

vereist informed consent van de patiënt 

 

  

https://swab.nl/nl/covid-19
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Stroomschema QT-tijd controle bij gebruikt Chloroquine 
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Overige anti-virale behandelopties 
 
Hydroxychloroquine 
Hoewel in-vitro data een mogelijk voordeel laat zien van hydroxychloroquine ten opzichte van 
chloroquine-base is er in verband met leveringsproblemen en verschillen in doseringen op dit moment 
voor gekozen om alleen chloroquine in ons lokale beleid op te nemen. 
 
Remdesivir  
Volwassenen: dag 1: Oplaaddosis 200 mg i.v.  
dag 2-10: 1d100 mg i.v.  
Kinderen (<40kg) dag 1: oplaaddosis van 1d 5 mg/kg i.v.  
dag 2-10: 1d 2.5 mg/kg i.v.  

- Remdesivir compassionate use dient via LCI LCI-RIVM (030-2747000) telefonisch aangevraagd te worden. 
Info: https://lci.rivm.nl/remdesivir en https://rdvcu.gilead.com. Gemiddelde aanvraagtijd is 48u dus er 
moet overwogen worden of dit haalbaar is.  
 
Inclusie criteria Remdesivir:  
- Opname in een ziekenhuis  
- PCR-bewezen SARS-CoV-2  
- Mechanische ventilatie  
 
Belangrijkste exclusie criteria:  
- Multiorgaan falen  
- Noodzaak tot gebruik van vasopressoren vanwege lage bloeddruk  
- ALAT > 5 X ULN  
- Creatinine Klaring <30 ml/min of dialyse of CVVH  
 
Remdesivir kan niet worden gebruikt samen met andere experimentele/off-label medicijnen tegen COVID-
19 (zoals lopinavir/ritonavir). Gebruik van chloroquine is voorlopig geen exclusie criterium.  
 
Overige behandelopties en status daarvan binnen onze ziekenhuizen: 
 
Lopinavir/Ritonavir: Geen plaats in de behandeling meer o.b.v 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282 

 
Azitromycine: Mogelijk immuunmodulerend effect, geen klinische gegevens in combinatie met coronavirus 

bekend, landelijk beleid afwachten, combinatie met (hydroxy)chloroquine wordt afgeraden vanwege 

hogere kans op hartritmestoornissen. 

Tocilizumab: Onderdrukking van IL-6/cytokine storm:: toediening tocilizumab lijkt gunstig effect te hebben, 
heeft momenteel geen vast omschreven plaats in behandeling COVID patient op IC. Toediening van 
tozilizumab kan na overleg apotheker. Zodra overwogen wordt of reeds gestart is, bespreken in dagelijks 
COVID MDO. 
 

https://rdvcu.gilead.com/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282


Voorlopig behandelbeleid COVID ZGV+ZRT  24-03-2020 Bootsma/Kreemer/Festen/Heusinkveld 
 

Anakinra (IL-1 receptor antagonist): plaats bepaling hiervan bij IC patiënten volgt 

 

 

 

 


