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Thuis of SEH of verpleeghuis 0) 

 
 

Thuis behandelen of 

Verpleeghuis: corona-centrum voor 

palliatieve corona zorg of 

Hospice voor COVID-19 patiënten 
 

 

Beleid palliatief / terminale zorg 4) 
 

Beleid curatief met behandelbeperking 

geen IC 4) 

 
 

Beleid (optimaal) curatief IC +  of 

Beleid (optimaal) curatief IC twijfel 4) 

 

Verdenking COVID of positieve test 1) 

 
 

Ziekenhuis (verpleegafdeling) of 

Verpleeghuis: corona-centrum voor 

ondersteunende zorg met een curatief 

doel  (hoog complexe coronazorg 5) / 

ziekenhuis verplaatste zorg) 

verplaatste zorg) 
 

 

Ziekenhuis  

Isolatie 

  
 

 

Thuis behandelen  

Isolatie 

 
 

Reguliere huisartsgeneeskundige zorg 
volstaat voor curatie 

 

 

Matig, ernstig of ernstig ziek: 

Reguliere huisartsbehandeling 

ontoereikend  

of  
Wijkverpleging ontoereikend 2) 

COVID-19 stroomschema  
voor alle volwassen en ouderen met verdenking COVID-19 infectie in 

RO(N)AZ regio Noord 

 



versie 10 april 2020 
 

 

 

Ziekenhuis herstel  

Retour thuis 

Zo nodig wijkverpleging 3) 

Geen zorgbehoefte of 

thuiszorgbehoefte   

Geen revalidatievraag of noodzaak 

Reguliere behandeling huisarts volstaat 
 

 
COVID-19 positieve patiënt 

Behandeld 
Herstellend 

Wijkverpleging ontoereikend 

Geen revalidatievraag of noodzaak 

Reguliere behandeling huisarts  volstaat 

Wijkverpleging 3)  ontoereikend 

Wel revalidatie vraag of noodzaak 

 

Kandidaat medisch specialistische 

revalidatie? 

 

Revalidatiecentrum 

Verpleeghuis COVID herstelzorg unit  

(laag complexe coronazorg) of 
Zorghotel 

Verpleeghuis COVID herstel zorg unit 
(GRZ) 

Chronisch beademingsbehoefte 

uitplaatsing via Centrum voor Thuis 
Beademing 

Noodzaak gespecialiseerde Post IC-
revalidatie 

Nee 

Nee 

Gespecialiseerde Post IC-revalidatie 

unit binnen verpleeghuis  

 

Ja 

Ja 
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0)  Dit schema geldt ook voor verwijzing vanuit het verpleeghuis, met uitzondering van de route thuisbehandeling voor niet of matig ziekten. Palliatieve   

    zorg kan dan ook in het  verpleeghuis geboden worden. 
1)   Testbeleid in de huisartsenpraktijk bij vermoeden van COVID-19 (2-4-2020): In de volgende situaties is het van belang om de diagnose  

    COVID-19 te bevestigen dan wel uit te sluiten, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen door hulpverleners of anderen zoals    

    mantelzorgers of huisgenoten: (1) Patiënten met grote zorgbehoefte (bv. door inzet wijkverpleging- of huisartsenzorg); (2) Patiënten die (gaan)  

    verblijven in een coronacentrum https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#indicaties-voor-diagnostiek; Zie ook testbeleid risicogroepen.  

    In het ziekenhuis wordt standaard getest, zodat in vervolgvoorzieningen passende maatregelen genomen kunnen worden. Alleen in situaties waar de       

    patiënt wordt overgeplaatst naar een vervolgvoorziening en de testuitslag nog niet bekend is, moet de patiënt in isolatie en moet de uitslag later  

    worden doorgebeld. Bij de SEH wordt altijd getest. Alleen als de test uitslag nog niet bekend is, en er al wordt overgeplaatst naar een  

    coronacentrum, moet de patiënt in afwachting van de uitslag, tijdelijk in isolatie, ter bescherming van zichzelf. De definitieve testuitslag moet dan  

    worden doorgebeld. 
2)  Bij dementie plaatsing bij voorkeur op COVID ondersteunde zorg unit met speciaal daartoe bestemde units., bij evidente verslavingsproblematiek of  

    psychiatrische zorgvraag kijk naar specifieke mogelijkheden binnen de GGZ. 
3)  Met specifieke deskundigheid voor corona (coronaroute/ coronateam). 
4)  Beleidsafspraken zie onderaan deze pagina. 
5)  Voor hoog complexe en laag complexe en palliatieve corona zorg worden naar verwachting specifieke tarieven ontwikkeld. Deze informatie zal   

    worden weergeven in een update. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Beleidsafspraken 

 

Bij voorkeur maakt de huisarts bij (verdenking) COVID afspraken met de patiënt over beleid. Wanneer dit niet gelukt is, wordt 
het beleid op de SEH/ in het ziekenhuis vastgelegd. Anticiperend medisch beleid/ advance care planning over nut en noodzaak 

van ziekenhuisopname, IC  of wenselijkheid van revalidatie is altijd een combinatie van de inschatting van de arts over 
prognose van wel/ niet behandelen en de wensen en voorkeuren van de patiënt. De clinical frailty scale (zie laatste pagina) 

biedt een richtsnoer voor niet reanimeerbeleid en IC-opname. Score 1-3 wel IC, score 4-5 twijfel, score 6-9 geen IC. 
Afspraken over anticiperend medisch beleid dienen altijd weergegeven te worden in het medisch dossier of 

overdrachtsformulier. Wanneer de toestand van de patiënt verandert, kunnen afspraken worden bijgesteld.  
  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#indicaties-voor-diagnostiek
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Covid voorzieningen RO(N)AZ regio Noord 

 
1) Post-IC patiënten die niet of slechts kortdurend zijn beademend kunnen ook naar MSR. 

  

Voorziening  Omschrijving Patiënt 
karakteristieken 

Dementie Instroom Uitstroom Corona 
test 

Medische zorg Zorg Overig 

Covid 
behandelunit, 
ondersteunende 
en palliatieve 

zorg unit 

Vanuit huis wanneer 
wijkverpleging of 
huisartsbehandeling 
ontoereikend is, 

ziekenhuisverplaatste 
zorg 

20+ ja thuis huis, 
overlijden, 
GRZ 

?/+ Specialist 
ouderengeneeskunde 

Verzorgenden 
(dag, nacht), 
verpleegkundigen, 
palliatieve zorg 

Behandelunits: O2, infuus 
(!), 
ademhalingsondersteunende 
hulpmiddelen, fysio, diëtist, 

consulent longarts, 
Ondersteunende en 
palliatieve zorgunit: 
palliatief consulent, 
geestelijke verzorger 

Covid hotel/ 
Covid 
herstelzorg 

Vanuit ziekenhuis 
met gunstig beloop, 
maar noodzaak 
nachtzorg 

20+ nee Ziekenhuis 
(verpleegafdeling) 

Huis, 
ziekenhuis, 
overlijden 

+ Huisarts (of basisarts, 
verpleegkundig 
specialist, physician 
assistant onder 
supervisie) 

Thuiszorg, 
nachtzorg 

Hoog-laagbedden, postoel, 
rolstoel, tillift etc 

Medisch 
specialistische 
revalidatie 
(MSR) 

Volwassen patiënten 
vanuit ziekenhuis 
met gecompliceerd 
beloop 

Afhankelijk van 
functioneren en co-
morbiditeit (vaak 
20-70 
(leeftijd niet 
absoluut) 

nee Ziekenhuis 
(verpleegafdeling), 
telefonische triage 
door 
revalidatiearts 

Huis, 
ziekenhuis, 
overlijden 

+ Revalidatiearts, 
paramedici 

Verpleegkundigen 
(dag, nacht) 

Zoals gebruikelijk,  
consulent longarts 

Geriatrische 
revalidatie zorg 
(GRZ) 

Oudere patiënten 
vanuit ziekenhuis 
met gecompliceerd 
beloop 

Afhankelijk van 
functioneren en co-
morbiditeit (vaak 
70+ 
(leeftijd niet 
absoluut) 

Beperkt/ 
licht 

Ziekenhuis 
(verpleegafdeling), 
ondersteunende 
en palliatieve zorg 
unit 

Huis, 
verpleeghuis 
(long-stay), 
overlijden, 
ziekenhuis 

+ Specialist 
ouderengeneeskunde, 
paramedici 

Verzorgenden, 
verpleegkundigen 

Zoals gebruikelijk,  
consulent longarts 

Post-IC 

revalidatie 
1)

 

Patiënten met 
gecompliceerd 
beloop die intensief 
zijn beademend 

20+  nee Ziekenhuis 
(verpleegafdeling 
of evt. IC) 

Huis, 
ziekenhuis, 
overlijden 

+ Revalidatie arts, SO 
met specifieke 
expertise, intensivist, 
paramedici 

Verpleegkundigen Consulent longarts, 
intensivist, neuroloog. 
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