
TIJDELIJK ZORG NODIG VOOR UW COVID-19 PATIËNT?

Zorghotel Breukelen
 
Van der Valk hotel Breukelen is tijdelijk ingericht als zorghotel voor mensen 
die positief zijn getest op COVID-19 of mensen met een verdenking op 
coronabesmetting. Ook patiënten herstellende van een corona-infectie kunnen 
terecht in zorghotel Breukelen. 

Zorgorganisatie Careyn zorgt samen met Utrechtzorg en collega-organisaties 
uit de regio Utrecht voor de inzet van verplegend en verzorgend personeel.  
In het hotel, dat volledig beschikbaar is voor de opvang van COVID-19 
patiënten, zijn maximaal 217 kamers beschikbaar voor mensen die zorg nodig 
hebben maar niet noodzakelijkerwijs in een ziekenhuis. 
Patiënten kunnen uitsluitend terecht na verwijzing van huisarts of ziekenhuis.

De veilige tussenoplossing 
Met het zorghotel is er een veilige tussenoplossing gevonden voor COVID-19 
zorg in de regio Utrecht. Zorghotel Breukelen biedt de volgende zorg:

Op het gebied van verpleging en verzorging: 
• Reguliere verpleging en verzorging

• Verpleegkundig-technisch thuiszorgteam op afroep beschikbaar  

Op het gebied van medische zorg: 
• De huisarts is zeven dagen per week op locatie aanwezig 

• De hoofdbehandelaar is de specialist ouderengeneeskunde 

Op het gebied van revalidatie: 
• Er zijn beperkte mogelijkheden voor revalidatie. Er zijn paramedische  

disciplines op consultbasis en op afroep aan het zorghotel verbonden.

Rooming in
Het verblijf van een partner of naaste als gast op de kamer van de patiënt is 
mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Overleg met het verpleegkundig team 
over deze voorwaarden is uiteraard mogelijk 

Aanmelden
Verwijzers kunnen patiënten aanmelden via het Zorgcoördinatiecentrum (ZCC): 
Telefoon  085 112 4755  (ma – zo van 9.00 tot 18.00 uur)
E-mail  zcc-covid19@zcc-mnl.nl 

Belangrijke informatie 

• Het ZCC overlegt met de hoofdbehandelaar 
over de plaatsing. Op maat wordt 
beoordeeld of het zorghotel ook de meest 
geschikte optie is.

• Ook cliënten uit de VG sector en GGZ 
zijn welkom na afstemming over de 
zorgbehoefte.

• Zorghotel Breukelen is niet geschikt voor 
de volgende indicaties:   

 - Patiënten met beademingsbehoefte  
(IC-beademing) 

 - Mensen met een indicatie wet Zorg & 
Dwang

 - Mensen die geen instructies en aan-
wijzingen kunnen opvolgen 

 - Mensen met een indicatie voor Hospice 
Zorg 

• Patiënten kunnen niet zichzelf aan 
melden. Zij kunnen uitsluitend terecht na 
verwijzing door huisarts of ziekenhuis. 

• De kosten worden  gedekt door de eigen 
ziektekostenverzekeraar vanuit de 
basisverzekering.

Het zorghotel Breukelen is opgezet op 
initiatief van het Regionaal Overleg 
Acute Zorgketen (ROAZ) regio Utrecht 
en de GGD/GHOR regio Utrecht. Careyn 
is verantwoordelijk voor de operationele 
organisatie. 

Meer informatie over zorghotel Breukelen 
vindt u hier: https://www.vru.nl/
nieuws/1185-hotel-breukelen-tijdelijk-
ingezet-als-zorg-en-herstelhotel

Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen


