
 
Pieter van Foreest (dd 18-11-2021)  

Opname langdurig verblijf cliënten zónder Covid 19  
Type cliënt / patiënt Opname Plaatsing via 
WLZ opname o Mogelijk, indien cliënt géén klachten heeft en er geen besmetting op afdeling/locatie is 

o Bestaande instroomcriteria. Risico wordt beoordeeld.  
o Quarantaine van toepassing op basis van risico inventarisatie vooraf. 
o Indien niet opnemen tot een crisissituatie leidt, nader overleg 

Zorgbemiddeling 

 

Thuiszorg en specialistisch team cliënten zónder Covid 19 
Type cliënt / patiënt Opname Plaatsing via 
Zonder klachten/  
zónder Covid 19  

o Reguliere aanmelding voor noodzakelijke thuiszorg  
o Indien noodzakelijk zal reguliere zorg worden afgeschaald als de besmettingsgraad hierom vraagt.  
 

HA: Zorgdomein 
ZH: POINT 

 

Tijdelijke opnamen cliënten zónder Covid 19 
Type cliënt / patiënt Opname Plaatsing via 
Algemeen voor alle 
tijdelijke opnamen  
 
- Eerstelijns verblijf  
- GRZ 
- Palliatieve zorg  
- Respijtzorg 

Verzoek aan alle verwijzers om zeer kritisch te zijn en om geen besmetting naar binnen te brengen bij 
reguliere locatie 
o Eerstelijns verblijf, bestaande instroomcriteria voor cliënten zónder Covid 19  
o Geriatrische Revalidatie Zorg, bestaande instroomcriteria voor cliënten zónder Covid 19  
o Palliatieve zorg in De Kreek en De Bieslandhof, bestaande instroomcriteria voor cliënten zónder Covid 19 
o Respijtzorg, bestaande instroomcriteria voor cliënten zónder Covid 19  
o De afdeling Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) locatie Rdgg 
o Op locatie  tijdelijk verblijf gelden mogelijk aangepaste voorwaarden en richtlijnen voor cliënt en  
    mantelzorger, passend bij besmettingsgraad omgeving en locatie. 

HA: Zorgdomein 
ZH: POINT 

Na ziekenhuisverblijf 
zónder Covid 19 

o Normale overdracht voor zover cliënt zeker Covid vrij is (getest / géén verdenking in ziekenhuis). 
o Temperatuur historie van afgelopen dagen moet aangeleverd worden wanneer de cliënt niet getest is. 

POINT 

Vanuit SEH  
zónder Covid 19 

o Bij enige twijfel van Covid 19 verzoek om de cliënt te testen om op juiste afdeling te kunnen plaatsen. 
o Tot de kweekuitslag bekend is verblijft de cliënt in het ziekenhuis. 

POINT of telefonisch 
(088-1668880 optie 1) 
tot 22.00 uur 

Vanuit huis Tijdelijke opnamen mogelijk in locaties: Delfshove / Strandgoed  (beiden op locatie Vorrinkplein 99 Delft)  
zónder Covid 19 o Voor herstel conform de geldende criteria Zorgdomein (keuze 
 o Extra mogelijkheid: Voor cliënten in thuissituatie als de zorg tijdelijk ontoereikend is. ( bv door veranderende Tijdelijk verblijf - bed 
     omstandigheden thuis door Corona zoals wegvallen mantelzorg. Let op: tijdelijk verblijf!) 

o Cliënt moet Covid 19 klachten vrij zijn voor reguliere opname, bij verdenking géén opname op deze locaties. 
ZONDER Covid 19) 

  



 
 

Thuiszorg en specialistisch team cliënten MET Covid 19  
Type cliënt / patiënt Opname Plaatsing via 

 
MET klachten Covid 19 

o Thuiszorg loopt door bij Covid 19 cliënten (ook palliatief).  
o Ook cliënten die tijdelijk thuiszorg nodig hebben als gevolg van Covid kunnen worden aangemeld.  
o Als zorgvraag te groot is (bv ongeplande zorg) kan cliënt aangemeld worden voor de Covid 19 afdeling. 

HA: Zorgdomein 
ZH: POINT 

 
Tijdelijke opname cliënten MET Covid 19  
Type cliënt / patiënt Opname Plaatsing via 

Tijdelijke opname  
MET Covid 19 
 
NB: Extra bedden voor 
herstel en palliatief 

Speciaal geïsoleerde Covid 19 afdeling in Stefanna Delft: (10 bedden) 
o Voor Covid 19 positieve cliënt vanuit thuissituatie en/of mogelijk positieve Covid cliënt met een te zware  
        zorgbehoefte. Dus te grote zorgvraag voor thuis en geen behandelperspectief in ziekenhuis of IC indicatie. 
o Voor cliënten Covid 19 positief in de palliatieve fase die niet thuis verzorgd kunnen worden. 
o Voor cliënten Covid 19 positief vanuit het ziekenhuis vanwege vervolg zorgbehoefte voor herstel.  
o Voor cliënten met contra indicatie ziekenhuis: zorgpad stervensfase is begonnen. 
Let op: altijd medicatie meegeven voor de eerste 48 uur 

HA: Zorgdomein 
(keuze Tijdelijk verblijf - 
bed MET Covid 19) 
ZH: POINT 
 
 

 

Post Covid patiënten revalidatie & herstel  
Type cliënt / patiënt Opname/ deelname Plaatsing via 

Post Covid patiënten 
revalidatie & herstel  

Als een patiënt Covid vrij is dan is er regelmatig ondersteuning nodig om weer op krachten te komen. Bij een 
zwaardere revalidatie vraag is geriatrische revalidatie (met opname) mogelijk. Hierbij volgt eerst een eerstelijns 
consult.  

HA: Zorgdomein  
(keuze Eerstelijns 
Consult- Pieters 
Behandelpraktijk o.v.v. 
GRZ )  
ZH: POINT 

Post Covid patiënten  
eerstelijns verblijf  

Als een patiënt Covid vrij is dan is er regelmatig ondersteuning nodig om weer op krachten te komen. Bij een 
zwaardere ondersteuningsvraag is herstel zorg / eerstelijns verblijf (met opname) mogelijk. 

HA: Zorgdomein 
(keuze  
Tijdelijk verblijf – bed 
ZONDER Covid 19)  
ZH: POINT 

Post Covid patiënten  
eerstelijns 
fysiotherapie thuis 

Daarnaast zijn een aantal fysiotherapeuten van Pieter van Foreest getraind om Covid patiënten die thuis 
verblijven te ondersteunen in hun herstel.   
 

HA: Zorgdomein  
(keuze Eerstelijns 
Consult- Pieters 
Behandelpraktijk)  
ZH: POINT 

 


