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Regionale samenwerkingsafspraak1 ontslag COVID-19 patiënten naar 

thuissituatie vanaf de klinische afdeling en SEH van Franciscus 
Het doel van dit document is het ondersteunen van zorgverleners bij de inzet van zuurstof thuis voor 
patiënten met (verdenking op / bewezen) Covid-19, specifiek voor de stabiele patiënt die het ziekenhuis 

verlaat met noodzaak tot continueren van O2. Het streven is om patiënten (sneller) naar de thuissituatie 
te laten terugkeren.  

 
Werkwijze bewezen COVID-19 patiënten klinische afdeling/SEH 
1) De behandelend specialist: 

a) beoordeelt wanneer de patiënt stabiel genoeg is om thuis verder te herstellen.  
Afwegingscriteria kliniek: 

- patiënt heeft naast 1 à 2 liter zuurstof geen medische zorg nodig 
- er is de laatste 48 uur geen verandering geweest in de situatie van patiënt (behalve 

afbouw van zuurstof en/of medicatie). Huisarts en specialist kunnen in gezamenlijk 
overleg afspreken om hiervan af te wijken.    

- patiënt kan eigen regie voeren 
- patiënt is vrijwel ADL zelfstandig 

Afwegingscriteria SEH: 
- patiënt heeft naast 1 à 2 liter zuurstof geen medische zorg nodig 

- gebruik dexamethazon is contra-indicatie voor ontslag vanaf SEH 

- patiënt kan eigen regie voeren 
- patiënt is vrijwel ADL zelfstandig 

b) overlegt telefonisch met de huisarts over het overnemen van de behandeling van de patiënt. 

Alleen bij instemming van de huisarts vindt ontslag plaats. Dit betekent dat onaangekondigd 

ontslag (ook in het weekend) niet mogelijk is. 

c) bepaalt streefwaarden voor O2 saturatie voor de betreffende patiënt. 

d) regelt O2 en saturatiemeter voor thuis.  
e) verzorgt recepten van evt. medicatie. 
f) indien nodig wordt thuiszorg ingezet door het Transferpunt. 
g) huisarts krijgt in ontslagbrief (via edifact) uitleg over de vervolgzorg  

 Laatste controles voor ontslag: bloeddruk, ademhalingsfrequentie, saturatie, pols, temperatuur 

en glucose. 
 Alarmwaarden saturatie: verschilt per patiënt. Absolute onderwaarde is i.p. 90%. 
 Advies over evt. voortzetten of staken van medicatie. 
 Advies over afbouwen zuurstof. 
 Evt. advies over revalidatie in eerstelijn na herstel. Aangepast op individuele patiënt.  

h) ontslagbrief wordt verzonden op het moment dat de patiënt het ziekenhuis verlaat. 

i) patiënt krijgt brief met persoonlijk behandelplan met informatie over evt. ondersteunende 
medicatie en over wie in welke situatie gebeld kan worden. Dit plan wordt met patiënt besproken 
tijdens het ontslaggesprek. 

j) het ingevulde behandelplan wordt ingescand t.b.v. opslag in HiX. 
k) patiënt wordt geïnformeerd over isolatiemaatregelen die nodig zijn in de thuissituatie. 

2) De huisarts monitort de thuissituatie en is in deze de hoofbehandelaar:  
a) controleert minimaal dagelijks saturatie, ademfrequentie, temperatuur en 

kortademigheidsklachten (gemeten door patiënt zelf/partner/verzorger) en stelt zo nodig de O2 
dosering bij.  

b) checkt persoonlijk behandelplan en past aan waar nodig. 
c) herbeoordeling in overleg met de dienstdoende longarts bij achteruitgang in de conditie van de 

patiënt, indien nodig (her)opname. 
d) bouwt bij verbetering van de conditie van de patiënt de O2 af op geleide van de saturatie en 

comfort.  
- advies hierover staat in de ontslagbrief 
- wanneer afbouwen niet lukt is overleg met de dienstdoende longarts geïndiceerd 

                                           
1 Afgestemd op de leidraad ´vervroegd ontslag COVID-19 patiënt regio Rotterdam-Rijnmond´ 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 

Oktober 2021 

e) zorgt voor uitgebreide overdracht naar de HAP. Voor exacte werkwijze, zie punt 3. Alle benodigde 

informatie uit de ontslagbrief dient ten minste te worden overgedragen.  

 

3) Monitoring door de huisarts – ANW uren 

HAP Nieuwe Waterweg Noord 

a) overdracht door de eigen huisarts via Artsportaal. 

b) patiënt belt zelf de HAP tussen 11 en 14 uur om meetwaardes door te geven. Dit kan via het 

reguliere telefoonnummer. Bij grote drukte kan de patiënt voor de spoedlijn kiezen. 

c) tijdens ANW diensten kan de HAP (regie-arts) de patiënt direct doorverwijzen naar de SEH indien 
medisch noodzakelijk. Evt. in overleg met de dienstdoende specialist. 

d) de eigen huisarts krijgt via een edifact bericht terugkoppeling van het contact. 

HAP Rotterdam Rijnmond 
a) De eigen huisarts van de patiënt maakt de afweging om: 

• Zelf in het weekend dagelijks contact te houden met de patiënt, óf 
• De patiënt aan te melden bij de huisartsenpost voor monitoring in het weekend. 
Daarvoor is nodig: 
 Mail naar thuismonitoring@haprijnmond.nl met de naam, geboortedatum en eventuele 

bijzonderheden zoals individuele streefwaarde saturatie. 

NB: Graag op vrijdagmiddag voor 14.00 uur. Om 15.00 uur wordt gecheckt welke patiënten 

gebeld moeten worden en wordt de planning gemaakt. 

 Duidelijke dossiervoering en toegang tot het dossier met LSP 

 Als een volgend weekend nog steeds thuismonitoring nodig is, moet de patiënt opnieuw via e-

mail worden aangemeld.  

 

b) Er wordt op zaterdag, zondag en feestdagen dagelijks tussen 11 en 14 uur contact gezocht met 

de patiënt. 

c) tijdens ANW diensten kan de HAP (regie-arts) de patiënt direct doorverwijzen naar de SEH indien 

medisch noodzakelijk. Evt. in overleg met de dienstdoende specialist. 

d) de eigen huisarts krijgt via een edifact bericht terugkoppeling van het contact. 

Feedback is altijd mogelijk. Contact met TMS via transmuraal@franciscus.nl of 010-8934730. 
 
 
Extra informatie voor de huisarts: 

 
De patiënten die naar huis worden ontslagen met zuurstof hebben een kleine kans dat ze alsnog klinisch 
verslechteren. Wees alert op: 

 Bacteriële superinfectie,  
 Pneumothorax  
 Longembolieën 
 Achteruitgang door COVID-19 infectie 

 Bij diabeten: sterke ontregelde bloedglucose waardes 

Bij de volgende symptomen moet een overleg met de specialist sterk overwogen worden: 
 Toename O2 behoefte in rust 

o Toename van ademfrequentie in rust > 24/min  
o Afname van O2 saturatie in rust 
o Toename van ervaren dyspnoe 

 Nieuwe koorts 

 Nieuwe (plots ontstane) pijn op de borst 
 Duidelijke klinische achteruitgang 
 Ondanks interventie sterk verhoogde glucose 
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