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Opnamebeleid verzorgingshuizen 

Versie 2       Datum 3 december 2020  
Versie 1       Datum 5 juni 2020 
Opgesteld door afd. Beleid (mw. drs. Uginia Poulina-Thomson) in overleg, arts van 
het Management team, Dienst Besmettelijke Ziekten en de Dienst Ouderenzorg van 
de Directie Volksgezondheid. 
Doelgroep: Personen met een zorgvraag en die hulpbehoeftig zijn 

Inleiding  
 
Bij het afschaffen van de huidige bezoekers en opname verbod acht de Directie 
Volksgezondheid (DVG) het belangrijk dat alle opnames volgens een bepaalde 
procedure gebeuren. Dit ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 binnen 
zorginstellingen.  
 
 

Alle opnames volgen deze procedure zonder uitzonderingen! 

Opnamebeleid voor (nieuwe) cliënten 
Opname stop totdat alle protocollen vooral hygiëne, (quarantaine) en isolatie 
protocollen opgesteld zijn en de Dienst Ouderenzorg deze protocollen hebben 
geaccordeerd. 
 

Aanvraagprocedure: 

1. Tot de aanvrager toe  
Aanvraag voor opname (nieuwe en eerdere ontslagen cliënten) vindt plaats bij 
het verzorgingshuis; 

 Het verzorgingshuis informeert de aanvrager / contactpersoon omtrent de 

opnameprocedure en een onderdeel daarvan is het afleggen van een SARS-

CoV-2 (COVID-19) PCR laboratoriumtest. De contact gegevens wordt 

doorgestuurd naar de Dienst Besmettelijke Ziekten (DBZ) via de Dienst 

Ouderenzorg. De DBZ neemt dan telefonisch contact op met de aanvrager en 

maakt een afspraak voor het afnemen van de swab door de Diagnostisch 

Centrum (DC). Bij zowel een negatieve als een positieve SARS-CoV-2 deelt 

DBZ de test resultaat met de aanvrager / contactpersoon ;  
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2. Voor het verzorgingshuis 

 Verzamel de gegevens van de aanvrager, zijn / haar verzorgers en zijn / haar 

familieleden die in contact zijn geweest met de aanvrager (in de afgelopen 10 

dagen);  

o Naam, adres en telefoon- / mobielnummer van de aanvrager (inclusief 

één contactpersoon / wettelijke vertegenwoordiger); 

o Naam, adres en telefoon- / mobielnummer van de verzorgers en/of 

familieleden die in contact zijn geweest met de aanvrager in de afgelopen 

10 dagen; 

o Naam, adres en telefoon- / mobielnummer van de verzorgers en/of 

familieleden die in contact zijn geweest met de aanvrager in de afgelopen 

10 dagen; 

o Gewenste opnamedatum;  

o Gegevens van zijn / haar huisarts; 

o Leeftijd; 

o AZV-nummer; 

o Heeft de aanvrager / huisgenoten/ verzorger(s) verkoudheids- / 

griepklachten?; 

 Bij geen bezwaar stuurt het verzorgingshuis het aanvraagformulier naar de 

Dienst Ouderenzorg. De Dienst Ouderenzorg controleert in overleg met de 

Dienst Besmettelijke Ziekten (DBZ) de gegevens van de aanvrager, verzorger en 

familieleden met de lijst van personen in quarantaine of isolatie gedurende de 

afgelopen 10 dagen. De DBZ volgt zijn interne protocollen en neemt contact op 

met de aanvrager / contactpersoon. De DBZ maakt samen met de aanvrager een 

afspraak voor het afnemen van de swab door de DC. 

Opnameprocedure 
Vóór opname wordt de aanvrager verplicht getest op SARS-CoV-2; 
 

 Bij zowel een negatieve als een positieve SARS-CoV-2 deelt DBZ de test resultaat 

met de aanvrager / contactpersoon en de Dienst Oudenzorg; 

 De negatieve testresultaat is 48 uur geldig na bekendmaking van de testresultaat 

aan de aanvrager / contactpersoon; 

 De Dienst Ouderenzorg neemt vervolgens contact op met het verzorgingshuis en 

de aanvrager / contactpersoon met betrekking tot de vervolgstappen volgens 

interne protocollen.  
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Procedure negatieve COVID-19 aanvrager 
Na opname, begint het verzorgingshuis met de monitorings-periode van 10 dagen:  

o Personeel monitort de patiënt voor 10 dagen  

 Monitoring wordt bijgehouden in het zorgdossier van de patiënt; 

 Indien mogelijk gaat de patiënt in een aparte (afsluitbare) 

eenpersoonskamer / gescheiden van de rest van het verzorgingshuis 

voor 10 dagen; 

 Personeel gebruikt ten minste (chirurgisch) mondmasker tijdens 

het verzorgen en correcte handhygiëne;  

 moet er een wastafel of handdesinfectans aanwezig zijn voor het 

personeel;  

 moet men physical distancing (social distancing) van minimaal 1,5 

meter hanteren tussen de bewoners en de patiënt; 

o Toepassen van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus;  

o Het verzorgingshuis volgt zijn opgestelde protocol van hygiëne. 

Procedure positieve SARS-CoV-2 aanvrager 
Bij een positieve SARS-CoV-2 zal de volgende procedure gevolgd worden: 

 De DBZ informeert de aanvrager en zijn / haar huisarts van de testresultaat 

en begint het proces van contact tracing; 

 Twee scenario’s: 

1. Aanvrager woont thuis (of bij een familielid in huis): 

 de aanvrager gaat in isolatie thuis (of bij een familielid) in 
een aparte kamer totdat hij genezen wordt verklaard door 
de DVG op grond van het geldende protocol.  

 de aanvrager wordt gemonitord met behulp van de 
monitoringschecklist in overleg met zijn / haar huisarts; 
 Monitoringschecklist (bijlage 1);  

o tijdens het monitoren en bij verergering van de symptomen moet 
uitgelegd worden aan de aanvrager, dat hij / zij direct contact 
moet opnemen met zijn / haar huisarts; 

o preventieve maatregelen tegen de verspreiding van coronavirus 
tijdens quarantaine / isolatie zal gedeeld worden met de 
aanvrager; 

 DBZ monitort het naleven van de isolatie maatregelen; 
 

2. In het geval de aanvrager niet thuis verzorgd kan worden doordat: 

 - de aanvrager zich in vreselijke woonomstandigheden verblijft met een  

           verslechterende gezondheidstoestand; 

 - de aanvrager wordt mishandeld door zijn / haar verzorger(s); 

 - de aanvrager heeft geen familie om thuis verzorgd te worden;  

 - op verzoek van een spoed opname door een zorgverlener; 
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 Zal door de Dienst Ouderenzorg / DBZ de aanvrager opgenomen worden in 

een door de Dienst Ouderenzorg / DBZ aangewezen verzorgingshuis. Dienst 

Ouderenzorg / DBZ zal de opname / overdracht / transport coördineren. De 

aanvrager blijft in isolatie totdat hij genezen wordt verklaard door de DVG op 

grond van het geldende protocol. De DBZ informeert de huisarts / Dienst 

Ouderenzorg en de aanvrager dat hij / zij herstelt is.  

Procedure ontslag uit het ziekenhuis Dr. H.O. Hospitaal 
De patiënt gaat naar huis (of bij een familielid in huis): 

o Monitorings-periode van 10 dagen: 
 Familielid / verzorger monitort de patiënt met behulp van de 

monitoringschecklist (bijlage 1);  
 Patiënt monitort zichzelf voor 10 dagen met behulp van de 

monitoringschecklist (bijlage 1); 
o Toepassen van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van 

het coronavirus; 
 Handhygiëne;  
 Physical distancing (social distancing) van minimaal 1,5 meter; 

 
of 

 
De patiënt gaat (terug) naar een verzorgingshuis:  

o Vóór ontslag wordt de patiënt getest op COVID-19; 

o De maatschappelijke werker volgt de interne protocollen van het Dr. H.O. 

Hospitaal.  

Het verzorgingshuis: 

o Monitorings-periode van 10 dagen:  
o Personeel monitort de patiënt voor 10 dagen met behulp van 

de monitoringschecklist (bijlage 1); 
o Monitoring wordt bijgehouden in het zorgdossier van 

de patiënt; 
o Indien mogelijk gaat de patiënt in een aparte (afsluitbare) 

eenpersoonskamer / gescheiden van de rest van het 
verzorgingshuis voor 10 dagen; 

o Indien er geen aparte (afsluitbare) eenpersoonskamer 
beschikbaar is: 

o moet er een wastafel of handdesinfectans in handbereik 
aanwezig zijn voor het personeel;  

o moet men physical distancing van minimaal 1.5 meter 
hanteren tussen de bewoners en de patiënt, en tussen 
het bed van de patiënt en de bedden van de andere 
bewoners; 
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o Toepassen van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van 
het coronavirus; 

o Het verzorgingshuis volgt zijn opgestelde protocol van hygiëne; 
o Het verzorgingshuis regelt transport van de cliënt naar de 

zorginstelling. 
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Bijlage 

Bijlage 1 monitoringschecklist  
 Benauwdheid 

 Aanhoudende pijn of druk op de borst; 
 Verwarring / delier; 
 Cyanose (blauwe lippen of blauwachtig gezicht);  
 Loopneus / verstopte neus/ verkoudheid 

 Keelpijn 

 Kortademigheid 

 Koorts (≥38 0C) 

 Rillingen 

 Spierpijn  

 Hoesten 

 Verlies van geur 

 Verlies van smaak 

 Verwardheid 

 Agressief gedrag 

 Niet helder zijn, wisselend bewustzijn 

 Wanen en hallucinaties 

 Diarree 

 Misselijkheid  

 Vermoeidheid 

 Spierzwakte 

 Depressie  

 Andere nadelige gezondheidseffecten 
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