Overzicht verwijsmogelijkheden per instelling - versie 12-11-2020
Naam Instelling

Adelante Covid negatief

Basalt

Plaats/regio

Limburg

Leiden/
Haag

Profiel

Post IC Covid - (al dan niet na
beademing)

PICS of andere primair
diagnose icm COVID+
(COVID+ alleen in Den
Haag)

poliklinische revalidatie PICS of andere primaire PICS of andere primaire
van post Covid patienten diagnose icm COVID+
diagnose icm COVID+
met een
multidisciplinaire
hulpvraag.

klinisch en PRB (deels over
afstand)

klinisch en PRB (deels
over afstand)

PRB

klinisch en PRB (deels
over afstand)

tracheacanule geen probleem

niet mogelijk

geen

Ongecuffte
tracheacanule

Zuurstof

O2 afhankelijk middels neusbril
of kapje

Max 5L over neusbril

trainen met zuurstof is
mogelijk

Continue O2-toediening Continue O2-toediening

Monitoring

Basis medische zorg, saturatie en geen 24-uurs monitoring
beperkte bloedwaarden ter
plaatse

24-uur (pols/O2/sat)

Infuus

Via PICC of centrale lijn

ja

Overig

Sondevoeding

Sondevoeding

Mogelijkheden:
Canulezorg

Den

Dijklander
ziekenhuis

Heliomare

Hoogstraat

Isala Zwolle,
polikliniek
revalidatiegeneeskunde

Klimmendaal

Libra Revalidatie

Hoorn en
Purmerend

Wijk aan Zee

Utrecht

Zwolle

Apeldoorn/
Arhhem

Tilburg/ Eindhoven/ Rotterdam
Weert

Hilversum/
Doorn
Almere/ Lelystad

Poliklinische
multidisciplinaire
revalidatie van covid-19
patienten, ongeacht
behandeling in
ziekenhuis of 1e lijn.

PICS of andere primaire
diagnose icm COVID+

PICS COVID gerelateerd of
andere primaire MSR
diagnose icm COVID. Niet
meer besmettelijk bij
overplaatsing.

Poliklinsche revalidatie
van post covid patiënten met een
multidisciplinaire
hulpvraag

PICS of andere primaire PICS of andere primaire PICS of andere primaire
diagnose icm COVID+; revalidatie diagnose icm diagnose met MSR
complexe
COVID+
indicatie icm COVID+
longproblemen icm
COVID+, PICS en
reguliere MSR COVID-

klinisch en PRB (deels
over afstand)

klinisch en PRB (deels
over afstand)

Klinisch Tilburg en
Eindhoven, poliklinisch
Tilburg/ Eindhoven/ Weert

PRB (deels over afstand) klinisch en PRB (deels
over afstand)

klinisch en PRB (deels
over afstand)

klinisch en PRB (deels
over afstand)

Ongecuffte tracheacanule nee

Canule zorg niet
mogelijk. Uitzuigen:
alleen oppervlakkig.

alleen in Tilburg

nee

gecuffte canule

Ongecuffte
tracheacanule

ongecuffte tracheacanule

1-3 plekken per locatie
tot max 2 l/min continu

klinisch tot max 5 liter

Men kan met zuurstof
trainen

continue O2 toediening Continu O2 toediening

Pols/O2 sat à 2 uur – 24u ja
op indicatie bijv.
bij isolatie bloedwaarden
ter plaatse

pols/O2/ sat/ AHF à 2
uur – 24u op indicatie
bijv. bij isolatie

basis medische zorg, geen
24u monitoring, saturatie/
MWES

nee

pols/O2 sat a 2 uur, in
overleg 24
uursmonitoring

24 uurs monitoring pols pols/sat a 2 uur
/ RR /O2 sat

ja

Ja, infuus bij voorkeur via nee
PICC of centrale lijn

nee

via PICC of centrale lijn

nee

ja

ja

ja (voorkeur PICC of
centrale lijn)

Sondevoeding

Sondevoeding

Sondevoeding

Sondevoeding

Sondevoeding

nee

Maasstad
Ziekenhuis

Sondevoeding

Merem

Militair
Revalidatie
Centrum

Reade

Amsterdam

Continue O2 toediening

regulier aanbod dwarslaesie ism
centrum thuisbeademing

Contra-indicaties

beademings-afhankelijk

beademings-afhankelijk

Ernstige psychiatrische
co-morbiditeit die de
revalidatie belemmeren

perifeer infuus

Beademings-afhankelijk Beademings-afhankelijk; woonplaats buiten regio
patiënt moet minimaal 24 Isala
uur van beademing af zijn

Belastbaarheid < 2x30
minuten opzitten

onvoldoende
belastbaarheid

Dialyse-afhankelijk

Bijzonderheden bij
aanmelding

medisch niet stabiel

1. beademingsafhankelijk

COVID +

beademings-afhankelijk Beademings-afhankelijk Beademings afhankelijk

beademings-afhankelijk

2. perifeer infuus

ernstige psychiatrische
aandoening

medisch niet stabiel

geen MSR indicatie
3. nierdialyse
(vooralsnog= bij huidige
matige druk op
ziekenhuis bedden)

Aanmeldprocedure: Ma-vrij
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Telefonisch gevolgd door
schriftelijke info. Bij aanmelding
info tracheacanule, O2 gebruik,
infusie, voeding, sonde, TPV,
decubitus en duur IC opnamen

Zuurstofbehoeftige pt:
1. graag bij twijfel over
overleg met klin. arts
besmettelijkheid vooraf
over beschikbaarheid O2 overleg, Libra volgt hierin de
richtlijn van het ETZ

Covid+ patiënten
worden op isolatie
afdeling opgenomen.
Voor opname op
gewone afdeling= Covid
vrij verklaard zijn = neg
PCR nodig

Aanmelding

Aanmeldingen versturen naar :
opnamecoordinator@adelantezorggroep.nl. Er wordt met u
contact opgenomen wanneer
patiënt opgenomen wordt.

Via consulent revalidatie

Via zorgdomein
ofverwijsbrief

Tel.overleg
Via consulent in de
0620643164 (consulent Hoogstraat
7 dagen per week)
Opname in weekend
mogelijk

Tel 045 - 528 22 47

• Medicatie moet voor minimaal
72 uur meegeven, bij
overplaatsing op vrijdag-zaterdag
en anders in ieder geval tot en
met de eerste werkdag.
• Medische en verpleegkundige
overdracht moet met de patiënt
mee komen

• Contactpersoon intensivist
moet bekend zijn met
telefonische bereikbaarheid voor
overleg
• Er moet een terugplaatsingsmogelijkheid zijn bij achteruitgang van patiënten
• Vervoer tussen ziekenhuizen en
onze instellingen moet altijd
mogelijk zijn middels ambulances
met voorrang
• Patiënten komen met
chirurgische mondkapjes binnen.

24-uurs medicatie mee,
bij overplaatsing op
vrijdag of weekend
medicatie t/m maandag

dialyseafhankelijk

regio Rotterdam Zuid,
Bij klinische MSR graag Vooraf overleg t.a.v.
Hoeksche waard,
aanmelding door
uitzuigbehoefte
spijkenisse, Barendrecht, revalidatiearts
Ridderkerk, zwijndrecht

2. COVID revalidanten
worden op dezelfde afdeling
opgenomen, maar niet in
cohort/ isolatieverpleging

Vooraf overleg
infuusbeleid

Via zorgdomein of via
verwijzing door huisarts
of medisch specialist

voor overleg: med sec
voor klinische opname
Via verwijsbrief
026-3526100 Arnhem;
formulier op de website
055-5382700 Apeldoorn invullen en sturen naar:
opnamecieblixembosch@libr
anet.nl voor Eindhoven;
secretariaathblp@libranet.nl
voor Tilburg

MSR: collega
Bussemaker

Toevoegen medische
voorgeschiedenis, covid19 testen danwel
uitslagen van serologie

brief veilig mailen naar: voor poliklinische
opname@klimmendaal.n revalidatietraject aanmelden
l
via Zorgdomein

CCL: collega Bij de Vaate per mail: militairrevalidatiecentrumaardenburg@zorgmail.nl
voor telefonisch overleg
met opnamefunctionaris
bel 020-2421121; voor
rechtstreeks overleg met
revalidatiearts bel 0202421100 keuzemenu 1

opname coordinator
Eindhoven: Dymph van
Bommel: 06 26928155;
opname coordinator Tilburg:
Carola de Jong: 0648369552; bij afwezigheid
med secretariaten via 0883132000.

Voorwaarden

Dialyse afhankelijkheid

Bij hoge beddendruk in
betreffende ZH: opname
in weekend mgl mits al
wel MSR indicatie is
gesteld.

medicatie voor 72u
meegeven; medische en
verpleegkundige
overdrachten;
ontslagbestemming duidelijk

Opnamenarts 0343 598392
via, transferbureau
opname@reade.nl
0343 598626 / 627

Tel overleg: beiden
bereikbaar via 035
6881411

Vrijdag opnamen 48
uurs medicatie
meegeven

Naam Instelling

Revalidatie Friesland Revalide
Revant
(Stichting Revalide)

Rijndam
Revalidatie

Roessingh

Sint Maartenskliniek

SRN (Stichting
Revalidatiegeneeskunde NL)

Tolbrug / Jeroen Treant MSR
Bosch Ziekenhuis

UMCG Centrum voor
Revalidatie

RC Vogellanden

Winnock zorg
Revalidatie

Plaats/regio

Friesland

Regio A'dam,
Eindhoven,
Helmond, Utrecht

Rotterdam

Enschede

Nijmegen

Brabant en Zeeland

Den Bosch

Groningen

Zwolle

Arnhem, A'dam,
R'dam, Breda, Gron.,
Zwolle, Hoensbr.
Eindh. Den Haag, Zeist
(Utr.)

Profiel

PICS of andere primaire
diagnose icm COVID+

Post IC Covid19 of andere PICS of andere primaire
primaire diagnoses i.c.m. diagnose icm post COVID;
Covid19,
Complexe longproblemen
icm post COVID (loc. Breda)

PICS of andere primaire
diagnose icm COVID(bepaald door
infectioloog van
verwijzend ziekenhuis)

Post IC met MSR
indicatie (al dan niet
COVID+)

Indicatie voor MSR met
diagnose icm post-COVID
-. COVID- volgens beleid
FMS

Poliklinische
revalidatiegeneeskunde
(Schrijver protocol SRN/TZG
gepubliceerd op Corona
gedeelte website VRA)

PICS of andere primaire
diagnose passend
binnen indicatie MSR
icm COVID+

Poliklinsche revalidatie
van post covid patiënten met een
multidisciplinaire
hulpvraag

PICS of andere
primaire diagnose
post covid -,
(voorlopig) niet meer
besmettelijk vlgs
criteria

op COVID afdeling
nemen wij corona
positieve patienten op
die nog in isoleer
moeten revalideren

PRB PICS of andere prim.
Diagnose Post Covid patienten

klinisch en PRB (deels over
afstand)

Poliklinische MSR

Klinisch (loc. Breda en
Goes) en PRB (deels op
afstand) loc. Breda, Goes,
Terneuzen

klinisch en PRB (deels
over afstand)

Klinisch en PRB (deels
over afstand)

klinisch en PRB (deels
over afstand)

klinisch en PRB (deels
over afstand)

PRB (deels op afstand) klinisch en PRB (deels
over afstand)

Ongecuffte tracheacanule
in overleg. Zowel voor
kinderen als volwassenen.

nee

geen mogelijkheden

Ongecufft(als gecufft dan ja
overleg!)

ja, gecufft en ongecufft

nvt, poliklinisch

ja ongecuffte canule

nee

ongecuffte
tracheacanule

nee

nee

Zuurstof

max 4L via neusbril (na
overleg, gezien beperkte
capaciteit)

Alleen in de kliniek
gevestigd in Helmond

tot 4 liter

Continue O2- toediening

neusbril / mondkapje

ja, continue

ja

ja, via zuurstofconcentrator neusbril
of kapje

nee

continue O2
toediening

ja

Men kan met O2 trainen

Monitoring

Pols/O2/ sat a 2 uur met
Basis medische zorg,
optie van continue perifere saturatie en beperkte
pulsoxymetrie
bloedwaarden ter
plaatsen. Geen 24-uurs
monitoring

Basis medische zorg 24 uur
(pols/O2/sat/
bloedwaarden), aangevuld
met longgeneeskundige
zorg

pols/O2
sat à 2 uur – 24u op
indicatie bijv.
bij isolatie

24/7 BMZ, saturatie,
klin chem lab, bact lab

ja, MEWS

nvt, poliklinisch

pols / saturatie/ O2 a 2
uur

pols/ O2/ saturatie a
2 uur

saturatie en andere
vitale parameters

O2 vinger meter

Infuus

ja (incluis centrale lijn of
PICC), in overleg.

nee

nee

ja, infuus bij voorkeur via PICC (centrale lijn in
PICC
overleg)

ja, incl PICC of lange lijn

n.v.t., poliklinisch

ja, bij voorkeur via PICC ja
lijn

via PICC

via centrale lijn/PICC

nee

Overig

Sondevoeding

geen

Begeleiding door longarts
mogelijk

Sondevoeding

Sondevoeding

behandelingsmogelijkheden Sondevoeding
door het land heen vanwege
samenwerking met anders
partners.

Mogelijkheden:
Canulezorg

west Brabant en
Zeeland

Sondevoeding

PRB

Sondevoeding

binnen 48 uur afspraak en
start behandeling

Contra-indicaties

Invasieve beademingsafhankelijkheid incl
gecuffte canule. CPAP of
non-invasieve beademing
in overleg

Klinische opname
gewenst

Medisch instabiel

Relatieve contraDialyse afhankelijkheid
indicaties altijd in overleg

Belastbaarheid < 2x30 min
opzitten

Beademingsafhankelijk

COVID+

Dialyseafhankelijk (relatieve
contra-indicatie, in overleg)

Beademings-afhankelijk

beademingsafhankelijk Ademhalingsondersteuni geen meervoudig complexe
ng mogelijk, mits
problematiek
(non)invasieve
beademing of
hoestmachine ingesteld
zijn door CTB

beademings-afhankelijk COVID+

Covid +

medisch instabiel

medisch niet stabiel

Medisch niet stabiel

dialyse afhankelijkheid Medisch instabiel (bv
dialyse-afhankelijk,
koorts eci)

Dialyse-afhankelijkheid in
overleg

COVID+

klinische opname gewenst

geen motivatie bij patient

beademingsafhankelijk

ernstige psychiatrische COVID +
aandoening
beademingsbehoeftig

belastbaarheid <2 x 30
min zitten

te laag belastbaar voor Nog Covid +
MSR

O2 meer dan 5L in rust Beademings-afhankelijk

belastbaarheid < 2x
30 min

dialyse afhankelijk

dialyse afhankelijk

Bijzonderheden bij
aanmelding

Aanmelding

Voor aanmelding overleg
over
capaciteit,isolatiemaatregele
n en O2 behoefte (beperkt
op voorraad)

Intake procedure waarbij 48 uur Covid klachtenvrij
inclusie-, en
exclusiecriteria bij
aanvang wordt getoetst
middels triage en
specialistisch onderzoek
door revalidatiearts

Uitzuigbehoefte aangeven

Poliklinsche revalidatie

14 dagen na eerste
ziektedag

Klinisch volw. via
secretariaat : 088-5801295
(loc Beetsterzwaag)

Middels verwijzing voor
MSR (betreffende
vestigingen te vinden via
www.revalide.nl), via
Zorgdomein, en/of
telefonisch voor
aanvullend contact 085
489 6930

Aanmeldingen via:
https://www.revant.nl/ikben-arts-of-specialist/ of
verwijzing naar:
opnamebreda@revant.nl
(loc Breda) of
MSlindenhof@revant.nl
(loc Goes)

Klinisch kind. via
secretariaat : 088-5801273
(loc Beetsterzwaag)

Aanmelden via
consulent
revalidatiearts
ziekenhuis

Via consulent revalidatie;
opnamebureau

Uitzuigbehoefte

Via consulent
revalidatiearts lokaal
naar revalidatiearts SMK

via zorgdomein (SRN),
zorgmail
500093057@lms.lifeline.nl,
telefonisch via 0113-330875,
fax 0113-330878, email:
revalidatie@outlook.com

Vooraf graag overleg
ivm capaciteit
isolatieplekken en
zuurstof behoefte en
uitzuigbehoefte

Revalidatie vindt plaats revalidatie pulmonale vooraf O2 regelen
in Emmen, Hoogeveen PICS via longarts
en Stadskanaal.

indien IMSR niet de
oplossing is, dan wordt dit er
uit gefilterd tijdens de triage
en is via de TopzorgGroep
een 1e of via SRN een 2e
lijns behandeling ism de
longarts mogelijk

opnames niet in het
weekend

Compleet
multidiscplinar team
incl geestelijke
verzorging is inzetbaar

via zorgdomein (SRN),
via secretariaat
via verwijsbrief;
zorgmail
revalidatiearts kliniek telefonisch overleg
500093057@lms.lifeline.nl, Gery Bos 073-5555678 altijd mogelijk
telefonisch via 0113-330875,
fax 0113-330878, email:
revalidatie@outlook.com

bij collega Vrieling of
via consultentelefoon
lok Beatrixoord 0503616161, ook
poliklinisch revalidatie

Via medisch
secretariaat
Vogellanden 0384981111

ZorgDomein of ZorgMail

In het weekend geen
opnames

Poliklinsche Revalidatie

Patiënt is belastbaar en
gemotiveerd genoeg voor
een revalidatietraject, en
heeft klachten beperkend
op meerdere ICF
domeinen

Medicatie voor minimaal
24 uur meegeven (klinische
opname)

via online verwijsformulier
op de website of
Zorgdomein

Na aanmelding in de
https://www.winnockzorg.
ochtend is overname in nl/verwijsformulier/
24 uur meestal mogelijk

Poliklinisch via A. Ausma via
058-2866260 (loc
Leeuwarden)

Voorwaarden

Aangeven hoe lang Covid
vrij getest

Bij acute overname, 24
uurs medicatie gewenst

vooraf wordt
behandelovereenkomst
getekend waar beide
partijen zich aan houden
(inspanningsverplichtingen
bdz)

ontslag naar huis
haalbaar na opname

Patient moet nog
CORONA positief zijn.
Andere aanmeldingen
conform reguliere
procedure

