
 
 

 
Gemaakte (beleidsafspraken) rondom opname binnen WZH 
 
 
Hoe gaan we om met (her)opnames, dit advies is opgesteld met de GGD           
Bewoners die (nieuw) worden opgenomen zonder dat zij klachten hebben worden twee dagen in 
quarantaine geplaatst en geobserveerd op ontwikkeling van eventuele klachten en worden besmet 
verpleegd. Dit om de medewerkers van deze bewoners te beschermen en de mogelijkheid op 
verdere besmetting te voorkomen van bewoners op de afdeling. Aanvullend hierop: kan de arts deze 
quarantaine periode indien noodzakelijk verlengen. Een andere mogelijkheid is dat de bewoner (bij 
klachten) voor opname getest is op corona. Als de test negatief is, dan kan de bewoner gewoon 
worden opgenomen zonder besmet verpleegd te worden. Bij een positieve test wordt de cliënt niet 
op de reguliere wijze opgenomen. Er worden in de basis geen nieuwe cliënten opgenomen op een 
afdeling waar een verdenking of COVID-19 is geconstateerd tenzij de potentiele cliënt ook positief 
getest is. 
 
Opname van herstellende COVID-19 patiënten        
Thuiswonende patiënten die 24 uur klachten vrij zijn van COVID-19 kunnen worden opgenomen op 
een COVID-19 afdeling van een WZH locatie, niet zijnde WZH De Lotus. Op deze afdeling wordt 
iemand twee weken in quarantaine gehouden. Deze quarantaine gaat in vanaf het moment dat de 
cliënt klachten vrij is. 
 
Mogen bewoners worden overgeplaatst? 
- Overplaatsingen van bewoners intern of tussen WZH locaties kunnen volgens normale procedure 

plaatsvinden als er geen bewoners zijn die positief zijn getest over covid; 
- Als er op een afdeling van een locatie een bewoners is die positief is getest op corona, dan; 

o vinden er geen overplaatsingen meer plaats van of naar deze afdeling waar de bewoner 
verblijft die positief is getest; 

o verlopen overplaatsingen van andere afdelingen naar of van andere WZH locaties 
volgens normale procedure 

o Overplaatsing naar andere organisaties gebeurd in overleg met ontvangende organisatie 
(wij melden dat in betreffende locatie er een bewoners is die positief getest is op covid. 

- Clienten (intramuraal die diagnosticeert zijn of verschijnselen hebben van het coronavirus 

worden niet verplaatst, maar besmet verpleegd op hun eigen appartement. Afwijken hierop kan 

alleen na overleg met Guido Lampe (directeur wonen en zorg) 

 
 
 
Worden nieuwe clienten opgenomen?  
Er wordt in beginsel niet opgenomen in een locatie met een COVID-19 besmetting. Op het moment 
dat er zich toch een mogelijke opname aandient op zo’n locatie wordt vooraf overlegd met 
Guido/Nico en de medische dienst. 
 
Doorplaatsingen vanuit WZH De Lotus                              
Cliënten die 24 uur klachtenvrij zijn van COVID-19 en verblijven op WZH De Lotus en niet meer naar 
huis kunnen, worden naar een COVID-19 afdeling van een WZH locatie overgeplaatst. Waar iemand 
indien mogelijk twee weken in quarantaine wordt gehouden. Deze quarantaine gaat in vanaf het 
moment dat de cliënt klachten vrij is. 



 
 
 
In onderstaande bijlage staat e.e.a. uitgewerkt betreffende in- en uithuizen ten tijde van 
coronavirus/ COVID-19. 
  



 
 
 

Bijlage overplaatsen en in- en uithuizen ten tijde van coronavirus/COVID-19 

 
Auteur: Ronald Borst   Datum laatste wijziging: 09-04-2020 
 
Ten tijde van de coronamaatregelen is er een specifieke werkwijze voor wat betreft het intern 
overplaatsen van cliënten tussen en binnen de WZH locaties. Ook is er een specifieke werkwijze voor 
het in- en uithuizen. 
 
Interne overplaatsing 
De beslissingsbevoegdheid ligt bij de behandelend arts in overleg met de manager behandelzaken/ 
directeur wonen en zorg en betrokken locatiemanagers. 
De betrokken cliënt en/of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger of 1e contactpersoon wordt 
geïnformeerd over de voorgenomen overplaatsing. Indien er geen toestemming wordt verleend kan 
de overplaatsing toch doorgaan op basis van de Wet zorg en dwang en/of Wet publieke gezondheid, 
omdat het een medisch en zorginhoudelijke noodzaak is om over te plaatsen. 

Werkwijze intern [= van plaats A naar B in dezelfde locatie]  

1. Client en eerste contactpersoon/(wettelijk) vertegenwoordiger worden op de hoogte gesteld 
over de interne overplaatsing;  
Actie: behandelend arts i.s.m. teamleider zorg  
 

2. Afdeling A zorgt voor de overplaatsing naar B;  
Borgingsactie: teamleider zorg  
 

3. Er vindt vooraf een (mondelinge) overdracht plaats van de betreffende betrokkenen:  

 Medische dienst  

 Indien betrokken paramedische dienst  
 
Bij voorkeur gaat een zorgmedewerker mee, in ieder geval bij een cliënt met probleem gedrag.  
Borgingsactie: teamleider zorg  
 

4. Meubels worden verhuisd door de interne facilitaire dienst;  
Actie: teamleider facilitair  
 

5. Familie kan niet mee met de overplaatsing en de locatie daarna niet bezoeken; zij worden 
telefonisch te woord gestaan;  
Actie: klantbemiddelaar 
 

6. Zorgkantoor in lichten, administratie afhandelen;  
Actie: klantbemiddelaar 

  



 
 
 

Werkwijze van locatie A naar B binnen WZH  

1. Client en eerste contactpersoon/(wettelijk) vertegenwoordiger worden op de hoogte gesteld 
over de interne overplaatsing;  
Actie: behandelend arts i.s.m. teamleider zorg  
 

2. WZH zorgt voor de overplaatsing en vervoer (rolstoeltaxi, ligambulance);  
Borgingsactie: teamleider zorg  
 

3. Er vindt vooraf een (mondelinge) overdracht plaats van de betreffende betrokkenen:  

 Medische dienst  

 Indien betrokken paramedische dienst  
Bij voorkeur gaat een zorgmedewerker mee, in ieder geval bij cliënten met probleemgedrag en 
vervoer middels een rolstoeltaxi. Deze medewerker gaat terug naar WZH locatie met een taxi, op 
kosten van WZH. 
Borgingsactie: teamleider zorg  

 
4. Meubels worden verhuisd door Van der Geest; 

Op kosten WZH  
Actie: teamleider facilitair  
 

5. Familie kan niet mee met de overplaatsing en de locatie daarna niet bezoeken; zij worden 
telefonisch te woord gestaan;  
Actie: klantbemiddelaar  
 

6. Zorgkantoor in lichten, administratie afhandelen;  
Actie: klantbemiddelaar 

Werkwijze inhuizen  

1. Nieuwe bewoner/familie meld zich aan bij WZH en komt wonen op een van de locaties.  
Actie: klantbemiddelaar  

 
2. Klantbemiddeling bespreekt proces van inhuizen en geeft indien nodig contactgegevens door van 

“Van der Geest” (vaste Verhuisbedrijf voor WZH)  
Actie: klantbemiddelaar  

 Nieuwe bewoner/familie neemt contact op met “Van der Geest” voor moment van 
verhuizen.  

 “Van der Geest” inventariseert en beschrijft wat er verhuisd gaat worden (eventueel met 
foto’s)  
Borgingsactie: teamleider facilitair  

 Inhuizen vind na contact klantbemiddeling plaats tussen de 3 en 8 werkdagen door “Van der 
Geest”.  
Kosten zijn voor de nieuwe bewoner/familie.  
Actie: klantbemiddelaar  

Of  

 De familie brengt de hoognodige spullen (volgens proces van schone persoonsgebonden 
wasgoed en verzorgingsproducten) bij de locatie.  

 Het inhuizen van de grote en zware persoonlijke spullen volgt na de Corona periode.  



 
 
 
Contactgegevens “Van der Geest” Den Haag 
Hoofdkantoor: Zuiderweg 90 ● 2289 BR Rijswijk 
1e contact Telefoonnummer 070 399 42 41 Bij geen gehoor mobiel 06 5180 45 58     
Email info@utsvandergeest.nl i.  www.utsvandergeest.nl 

Werkwijze uithuizen  

Bij overlijden of uithuizen zal de klantbemiddeling afspraken maken betreft het uithuizen.  
Actie: klantbemiddelaar  
 
 
Er zijn twee opties:  
1. De facilitair teamleider neemt contact op met “Van der Geest” over het uithuizen.  

 “Van der Geest” inventariseert en beschrijft wat er verhuisd gaat worden (eventueel met 
foto’s)  

 Uithuizen vindt na contact plaats tussen de 3 en 8 werkdagen.  

 Binnen een straal van 25 km wordt er verhuisd, buiten deze cirkel wordt het voor maximaal 
5 werkdagen opgeslagen bij “Van der Geest”.  

 “Van der Geest” stelt bij ophalen vanuit de opslag maximaal 2 mutatiemomenten, door 
maximaal 2 personen.  

 Kosten zijn voor WZH. Mocht de behoefte er zijn om langer gebruik te maken van de opslag, 
zijn deze kosten voor de familie.  

Borgingsactie: teamleider facilitair  
 
2. De medewerkers regelen het zelf met de familie.  

 De zorgmedewerker stemt met familie af wanneer het verzamelen en afvoeren plaats vindt 
en op welk tijdstip alles opgehaald dient te worden;  

 De zorgmedewerker meldt het overlijden van de cliënt en het moment van verzamelen en 
afvoeren van de spullen bij het Servicepunt;  

 De Servicepunt medewerker geeft een melding naar de huismeester op het moment dat de 
familie aanwezig is voor ontvangst;  

 De huismeester inventariseert wat erop de bewonerskamer aanwezig is en legt dit vast, 
eventueel met foto’s;  

 De huismeester haalt het meubilair op en zet het buiten klaar bij de leverancierstoegang/ 
parkeerplaats (let op het gebruik van handschoenen);  

 Aan de familie wordt toegang verleend tot de ruimte voor de leveranciersingang/ 
parkeerplaats voor het in ontvangst nemen van de persoonlijke spullen;  

 De familie dient alles wat klaar gezet is mee te nemen en af te voeren (let op het gebruik 
van handschoenen).  

 
Contact gegevens “Van der Geest” Den Haag 
Hoofdkantoor: Zuiderweg 90 ● 2289 BR Rijswijk 
1e contact Telefoonnummer 070 399 42 41 Bij geen gehoor mobiel 06 5180 45 58     
Email info@utsvandergeest.nl i.  www.utsvandergeest.nl 

https://infoland.wzh.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=2d080f2e-8040-4a8b-8097-e2b1cfb1e722
https://infoland.wzh.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=73335eeb-ecc2-4ab2-a13d-e5ad7ee1346c
https://infoland.wzh.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ca86291d-4f2d-4b9a-8e99-fd75f13fb2b7
https://infoland.wzh.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=46173016-5328-469f-8446-42b9d913c889

