Stroomschema verwijzing door huisarts naar StAZ in fase roodzwart
Verwijzing door huisarts /
specialist Ouderengeneeskunde

Klinische beoordeling door
dienstdoende specialist St. Antonius:
Leidraad triage thuisbehandeling versus
verwijzen oudere patiënt1

Voorwaarden voordat patiënt besproken wordt:

a. Is patiënt bekend in de regio? Zo nee, verwijzen naar eigen regio.
b. Bij bekende aandoening: onder behandeling in St. Antonius? Indien nee: verwijzen naar eigen
ziekenhuis.
c. Is kwetsbaarheid getoetst en zijn wensen/doelen van de patiënt besproken met patiënt en/of
familie?
• Inschatting doel en noodzaak verwijzen:
- Zie ook: voordelen/meerwaarde en nadelen/risico’s van ziekenhuisopname (blz. 5:
leidraad triage thuisbehandeling versus verwijzen oudere patiënt).
- Is aanvullende diagnostiek en/of behandeling voor andere ziektes in ziekenhuis nodig?
- Is overleg noodzakelijk met medisch specialist waar patiënt reeds bekend is?
• Noodzaak aanvullende diagnostiek naar complicaties bij Covid of andere (behandelbare)
ziektes, waarvoor thuis onvoldoende diagnostische en behandelmogelijkheden?
• Alarmsymptomen:
- Zieke indruk, delier (met verwardheid of sufheid) en koorts/ondertempera tuur (<36°C).
- Dyspnoe, tachypneu (≥24/min) of lage saturatie (<92-94% bij niet COPD),
(Cave: stille hypoxemie of desaturatie bij geringe inspanning).
- Hoge pols en lage bloeddruk (pols >100/min; RR <100mmHg syst).

1. Covid-(verdenking)
Optie 1 na overleg
verwijzer:
NIET insturen
Antonius
HA wijzen op:

1. Door HA thuisbehandeling gericht op herstel/palliatie in eigen huis
- Optioneel: Leidraad zuurstof thuis2 (NHG) + thuiszorg
- Huisarts wijzen op ‘Therapy at home’: Onderzoeker T 06 31 11 84 02 		
en ZCC T 085 112 47 55

2. Opname op beschikbaar VVT corona-cohort afdeling in de regio door HA
Zorg Coördinatie centrum midden-NL (https://zcc-mnl.nl/)3
T 085 773 57 77
Voorwaarden
- Geen keuzemogelijkheid of eigen voorkeur door patiënt
- Inclusief weekend
- Inclusief mogelijkheden O2/monitoring in VVT
³ Een tijdelijk verblijf aanvragen: ben je zorgprofessional en wil je contact opnemen met een van onze collega’s
van de functie ‘Zorgcoördinatie Tijdelijk Verblijf’ voor de aanvraag van een tijdelijk verblijf voor een patiënt? Neem
dan contact op met 085-7735777 (keuze 3). Let op! Dit nummer is slechts bereikbaar voor zorgprofessionals.
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Optie 2 na overleg
verwijzer:
WEL insturen
Antonius
SEH Nieuwegein

1. Geen opname kliniek Antonius: vanuit SEH naar huis met zo nodig
thuismonitoring met goede vangnetinstructies
- Optie thuismonitoring: zie intern Antonius- protocol COVID-19:
Thuismonitoring vanaf SEH (Let op: aandacht voor criteria).

2. Geen opname kliniek Antonius: vanuit SEH directe doorplaatsing naar een
van de VVT-corona-cohortafdelingen in de regio
Zorg Coördinatie centrum midden-NL (https://zcc-mnl.nl/)3
T 085 773 57 77
Voorwaarden
- Geen keuzemogelijkheid of eigen voorkeur door patiënt
- Inclusief weekend overplaatsen
- Inclusief mogelijkheden O2/monitoring in VVT
³Een tijdelijk verblijf aanvragen: ben je zorgprofessional en wil je contact opnemen met een van onze collega’s
van de functie ‘Zorgcoördinatie Tijdelijk Verblijf’ voor de aanvraag van een tijdelijk verblijf voor een patiënt? Neem
dan contact op met 085-7735777 (keuze 3). Let op! Dit nummer is slechts bereikbaar voor zorgprofessionals.
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3. Opname kliniek Covid-bed Antonius
-

Aandacht voor code beleid + AGE IC screening, zie interne Antonius-protocollen.
Zie regels voor de afdelingen
1e ziektedag Covid-klachten noteren in Epic
Zie essentiële zorglijst SEH (bijlage)

Bron:
1
2

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus%20
verwijzen%20oudere%20pati%C3%ABnt%20met%20verdenking%20COVID-19.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/050620_zuurstof_thuis_ten_tijde_van_corona_
definitieve_versie_1.1_nvalt-nhg-pznl.pdf

2. GEEN Covid verdenking - reguliere poedzorg

Opties bij NIET
insturen Antonius

Opties bij WEL
insturen Antonius

Opname via ELV (eerstelijnsverblijf) op een van de beschikbare VVTafdelingen in de regio door HA.

1. Wel insturen Antonius
Volg document ‘spoedstroom’ (bijlage)

2. Na SEH geen opname kliniek Antonius: vanuit SEH directe doorplaatsing naar
een van de beschikbare VVT-afdelingen in de regio. Zorg Coördinatie centrum
midden-NL (https://zcc-mnl.nl/)3
T 085 773 57 77
Voorwaarden
- Geen keuzemogelijkheid of eigen voorkeur door patiënt
- Inclusief weekend

