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Persoonlijk behandelplan Thuismonitoring en 

zuurstofbehandeling  
U wordt ontslagen uit het ziekenhuis om thuis verder te 
herstellen van corona. Uw verpleegkundige heeft u verteld dat u 
thuis een zuurstofbehandeling krijgt. Dit doet u onder begeleiding 
van uw huisarts. De behandeling duurt ongeveer 1 week. In dit 

behandelplan leggen wij u uit hoe deze behandeling werkt.  
 
Belangrijk: blijf in thuisisolatie totdat u niet meer 
besmettelijk bent  
U kunt geen andere mensen meer besmetten met het coronavirus 
als u 24 uur klachtenvrij (koorts, hoesten, verkoudheid) bent én 
als het 2 weken geleden is dat u ziek bent geworden. Meer 
informatie hierover vindt u op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.  
 
Materialen die u nodig heeft  
Voor uw behandeling en herstel heeft u tijdelijk een zuurstoftank 
en saturatiemeter nodig. Een saturatiemeter is een apparaatje 
waarmee u thuis zelf meet hoeveel zuurstof er in uw bloed zit. 
Saturatie staat voor de hoeveelheid zuurstof in uw bloed. De 
hoeveelheid zuurstof in uw bloed wordt door de saturatiemeter in 
een percentage uitgedrukt. De zuurstoftank en saturatiemeter 
krijgt u geleverd door het bedrijf Vivisol. Zij nemen contact met u 
op om een afspraak te maken voor het leveren en ophalen van 
deze materialen. Zij leggen u ook uit hoe u de materialen moet 
gebruiken. Mocht u vragen hebben tijdens de levering, schroom 
dan niet om deze te stellen.   
 
Begeleiding huisarts  
Uw huisarts neemt iedere dag contact met u op om te vragen hoe 
het met uw behandeling en herstel gaat (in het weekend heeft u 
contact met de huisartsenpost, zie bladzijde 5). Uw huisarts 
vraagt naar de zuurstofmeting (saturatiewaarde), uw 
lichaamstemperatuur en of u klachten zoals kortademigheid, 
heeft. Op basis hiervan kijkt uw huisarts of het zuurstofgebruik 
afgebouwd kan worden.  

Patiëntsticker 

http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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Gezondheidscontrole  
Van Vivisol krijgt u een uitleg over het gebruik van de 
zuurstoftank. Hierna volgt een uitleg over de metingen die u zelf 
moet doen (A, B en C). Hierbij staat ook aangegeven dat u in 
bepaalde situaties uw huisarts moet bellen.  
 
Meting A: Saturatie meten  
Om uw lichaam goed te laten werken, moet er voldoende zuurstof 
door het bloed vervoerd worden. Uw longen nemen zuurstof op. 

Omdat het coronavirus invloed heeft op de longen is de zuurstof-
saturatie een belangrijke maat voor de ernst van de ziekte.  
 
Uitleg gebruik saturatiemeter  
U meet minstens 1x per dag uw zuurstofsaturatie met de 
saturatiemeter.  
 
Ga 10 minuten voor de meting rustig zitten of liggen.  

Zorg dat uw handen op kamertemperatuur zijn voordat u meet.  

Plaats de saturatiemeter op een vinger. Let op: Er mag geen 
nagellak op de vinger zitten, want dat verstoort de meting.  

Het kan een tijdje duren voor de zuurstofsaturatie gemeten is, 
wacht dus rustig af.  

Als u een afwijkende waarde meet, meet dan na een half uur 
nog een keer.  
 
Voorbeeld: In afbeelding 1 is de zuurstofsaturatie (SpO2) rood 
omlijnd (waarde 98).  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Afbeelding 1  
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Wat u doet na het meten 
 
1. Uw zuurstofsaturatie is ...... of lager.  
Dit moet u doen: Bel direct uw huisarts (op werkdagen tijdens 
kantoortijden) of de huisartsenpost (avond, weekend en nacht).  
 
2. Uw zuurstofsaturatie is ...... tot en met ......  
Dit moet u doen: Meet de zuurstofsaturatie na een half uur 
opnieuw en volg de volgende stappen:  
Uw zuurstofsaturatie bij de tweede meting is ...... of lager.  
 
Dit moet u doen:  
Bel direct uw huisarts (op werkdagen tijdens kantoortijden) of de 
huisartsenpost (avond, weekend en nacht).  
 
Uw zuurstofsaturatie bij de tweede meting is ...... tot en met 
...... én u heeft zulke ernstige klachten dat deze niet tot morgen 
kunnen wachten of u twijfelt.  
 
Dit moet u doen:  
Bel direct uw huisarts (op werkdagen tijdens kantoortijden) of de 
huisartsenpost (avond, weekend en nacht).  
 
3. Uw zuurstofsaturatie is ...... of hoger  
U hoeft niets te doen.  
 
Meting B: Ademfrequentie (aantal keer dat u in één minuut 
inademt)  

 
Ga rustig zitten en leg na 5 minuten uw hand op uw borst. Tel 
hoe vaak u ademhaalt in 1 minuut. Laat indien mogelijk iemand 
anders uw ademhaling meten. 
 
1. U haalt tussen de 8 en 25 keer per minuut adem.  
U hoeft niets te doen.  
 
2. U haalt meer dan 25 keer per minuut adem.  
Dit moet u doen: Overleg met uw huisarts (op werkdagen tijdens 
kantoortijden) of de huisartsenpost (avond, weekend en nacht). 
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Meting C. Temperatuur  
Uw temperatuur meet u met een thermometer. U kunt een 
thermometer kopen bij de apotheek of drogist. Voor een goede 
meting heeft u een thermometer voor het oor of de anus nodig. 
Lees de gebruiksaanwijzing van uw thermometer goed door en 
voer de meting uit.  
 
1. Uw temperatuur is 38 graden of hoger.  
U heeft koorts. Koorts komt vaak in golven / pieken voor. Koorts 
is niet ernstig, maar geef dit wel altijd door aan uw huisarts.  
 
2. Uw temperatuur is 37,5 graden of lager  
U heeft geen koorts, u hoeft niets te doen.  
 
Gezondheidsklachten  
Nemen klachten zoals kortademigheid toe of voelt u zich zieker 
worden? Meet uw zuurstofsaturatie nog een keer, en neemt u 
contact op met uw huisarts of de huisartsenpost zoals bij meting 
A staat aangegeven.  

 
Medicijnen  
Het kan zijn dat u medicijnen mee naar huis krijgt. Hieronder 
staat welke medicijnen u krijgt en hoe u deze in moet nemen.  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
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In het weekend  
Woont u in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis? Dan belt u in het 
weekend zelf de huisartsenpost op om uw herstel te bespreken. 
Dit kan tussen 11 uur en 14 uur via het telefoonnummer 010 - 
249 3939. Bij een lange wachttijd mag u voor de spoedlijn 
kiezen.  
 
Woont u in Rotterdam of Lansingerland? Dan wordt u in het 
weekend gebeld door de huisartsenpost tussen 11 uur en 14 uur.  
 
Wie kunt u bellen bij klachten?  
Op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur belt u naar uw 
eigen huisarts. Bij ernstige klachten belt u de spoedlijn van uw 
huisarts.  
Noteer hier het telefoonnummer van uw huisarts …………………  
In de avond, nacht en weekend belt u naar de huisartsenpost 
(HAP): HAP Franciscus Gasthuis Rotterdam: 010 - 466 9573  
HAP Franciscus Vlietland Schiedam: 010 - 249 3939  
 
Bij levensbedreigende klachten belt u 112.  
 
Meer informatie  
Voor algemene adviezen over bijvoorbeeld hoesten en koorts, 
kijkt u op de website www.thuisarts.nl  

Voor meer informatie over het coronavirus, kijkt u op de 
website van het RIVM, www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 en op 
de website www.thuisarts.nl/corona.  
 

http://www.thuisarts.nl/
http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
http://www.thuisarts.nl/corona

