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Medisch opnamebeleid in tijden van COVID-19 versie 1.0 d.d. 30-4-2020 │ 18.00 uur 

Doel: medisch opnamebeleid heeft tot doel de kans op ongecontroleerde introductie van COVID-19 

op een afdeling door opname van een patiënt die (mogelijk) besmet is met COVID-19 zo klein 

mogelijk te maken 

 

Algemeen 

 Zie voor uitleg van onder andere de definities en de uitwerking van maatregelen het Verenso 

Behandeladvies Acute fase en nazorg 

 Inventariseer voor opname: 

o de situatie van en rondom de patiënt  

o de mogelijkheden tot thuisquarantaine conform de regels van het RIVM voor patiënten 

en hun huisgenoot. 

 Patiënten worden bij opname geplaatst in één van de volgende typen verpleging: 

o quarantaine (bij voorkeur op 1-persoonskamer anders in een quarantainecohort) 

o isolatie of een cohort met COVID-19 patiënten 

o ‘schoon’ cohort 

 In (thuis)quarantaine wordt geplaatst: 

o Iedere patiënt die geen bevestigde COVID-19 patiënt is (geweest); dit uit 

voorzorgsprincipe. 

o Uitzonderingen:  

 patiënten zonder klachten waarbij het risico op onbeschermd contact met 

patiënten, zorgmedewerkers en/of huisgenoten/mantelzorgers/familie met 

(mogelijk) COVID-19 gedurende 14 dagen voorafgaand op de opname als zeer 

laag wordt ingeschat; 

 daarnaast cliënten in de VG sector zonder klachten met: 

 een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden bij zowel de 

betreffende cliënt als de toekomstige medebewoners (denk aan 

jongeren en cliënten met een lichte verstandelijke beperking); 

 eigen voorzieningen/sanitair die niet afhankelijk zijn van fysieke 

verzorging  dan twee weken begeleiding op 1,5 meter afstand en 

geen gebruik van gedeelde ruimtes. 

 In geval van quarantaine: bij 1e klachten isoleren en testen; indien geen klachten na 14 

dagen: overplaatsing naar ‘schoon’ cohort. 

 In isolatie of in een COVID-19 cohort worden geplaatst: 

o iedere bevestigde COVID-19 patiënt tenzij deze voldoet aan de criteria voor opheffen 

isolatie 

 In een ‘schoon’ cohort wordt geplaatst: 

o patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en voldoen aan de criteria voor opheffen 

isolatie. 

o patiënten die geen klachten hebben ontwikkeld na 14 dagen quarantaine na  

onbeschermd contact. 

o De uitzonderingsgevallen genoemd onder ‘In quarantaine worden geplaatst’. 

 

Patiënten uit de thuissituatie 

Ga na, indien mogelijk, of: 

 Heeft de patiënt of een huisgenoot/mantelzorger/familie op dit moment verkoudheidsklachten, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts (navragen bij familie/thuiszorg)? 

 Is bij de patiënt een test afgenomen? Zo ja, wanneer, bij geen/wel-hoelang klachten en 

uitslag? 

 Heeft de patiënt de afgelopen 2 weken contact gehad met zorgmedewerkers, 

huisgenoten/mantelzorgers/familie met (een mogelijke) COVID-19 (navragen bij patiënt, 

familie, huisarts en thuiszorg)? 

https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/covid-19-coronavirus/behandeladvies-acute-fase-en-nazorg
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
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 Zijn er mogelijkheden voor thuisquarantaine conform de regels van het RIVM? 

Uitkomst, drie opties: 

1. Patiënt heeft klachten van verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (= verdenking 

COVID-19)  laten testen voor opname via de huisarts. N.B. dit is conform NHG-beleid.  

a. Indien test positief: opname op Covid-19/gemengd cohort 

b. Indien negatief: 14 dagen in (thuis)quarantaine 

2. Patiënt heeft geen klachten maar huisgenoot/mantelzorger/familie en/of zorgmedewerker had 

de afgelopen twee weken klachten  patiënt 14 dagen in (thuis)quarantaine; bij 1e klachten: 

isoleren en testen; indien geen klachten na 14 dagen: overplaatsing naar ‘schoon’ cohort. 

3. patiënt heeft geen klachten en is de afgelopen twee weken niet in contact geweest met mensen 

die klachten hadden:  

a. Uit voorzorg patiënt 14 dagen in (thuis)quarantaine.  

b. Uitzonderingen:  

i. als het risico op onbeschermd contact met (mogelijke) COVID-19 patiënten, 

zorgmedewerkers en/of huisgenoten/familie gedurende 14 dagen voorafgaand 

op de opname als zeer laag wordt ingeschat  opname op ‘schoon’ cohort. 

ii. daarnaast cliënten in de VG sector: 

 met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties/overlijden bij zowel 

de betreffende cliënt als de toekomstige medebewoners (denk aan 

jongeren en cliënten met een lichte verstandelijke beperking)  

opname op ‘schoon’ cohort; 

 met eigen voorzieningen/sanitair die niet afhankelijk zijn van fysieke 

verzorging  twee weken begeleiding op 1,5 meter afstand en geen 

gebruik van gedeelde ruimtes. 

Bevestigde COVID-19 patiënt uit ziekenhuis (of andere instelling) 

Ga na: 

 Wanneer is bij de patiënt de test afgenomen? 

 Is de patiënt nog niet <72 uur klachtenvrij?  dan bij voorkeur opname uitstellen tot >72 uur 

klachtenvrij of opname op COVID-19/gemengd cohort 

 Is de patiënt >72 uur klachtenvrij?  dan opname in ‘schoon’ cohort 

Patiënt uit ziekenhuis waarvan status onbekend of negatieve uitslag 

Ga na: 

1. Heeft de patiënt klachten van verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? 

2. Is bij de patiënt een test afgenomen? Zo ja, hoe lang geleden en waarom? Had de patiënt 

klachten ten tijde van de afname van de test? 

3. Op hoeveel verschillende afdelingen is de patiënt de afgelopen 2 weken opgenomen geweest?  

4. Zijn er, op de afdeling(en) waar de patiënt de afgelopen twee weken verbleef, patiënten en/of 

medewerkers met een bevestigde COVID-19, dan wel is er sprake van een uitbraak in het 

ziekenhuis in die periode? 

Uitkomst, vier opties 

1. patiënt is op 1 of meerdere afdelingen geweest de afgelopen twee weken, er zijn geen 

patiënten en/of medewerkers met een bevestigde COVID-19 op deze afdeling(en)/uitbraak in 

ziekenhuis: 

a. patiënt heeft klachten: patiënt laten testen in het ziekenhuis:  

 positief: opname op COVID-19/gemengd cohort 

 negatief: 14 dagen in (thuis)quarantaine 

 indien, bij hoge uitzondering, geen test wordt afgenomen: patiënt isoleren bij 

opname en testen 

b. patiënt heeft geen klachten: patiënt 14 dagen in (thuis)quarantaine. 

Uitzondering: het risico op onbeschermd contact met (mogelijke) COVID-19 patiënten 

en/of zorgmedewerkers gedurende 14 dagen voorafgaand op de opname wordt als 

zeer laag ingeschat: opname op ‘schoon’ cohort. 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200402_testbeleid_huisartsenpraktijk.pdf
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2. patiënt is op 1 of meerdere afdeling(en) geweest afgelopen twee weken, er zijn patiënten en/of 

zorgmedewerkers met (een mogelijke) COVID-19 op minimaal 1 afdeling, er is geen test 

gedaan:  

a. patiënt heeft klachten: door ziekenhuis laten testen voor opname op COVID-19 cohort 

 indien, bij hoge uitzondering, geen test in ziekenhuis kan worden afgenomen: 

patiënt in isolatie bij opname en testen 

b. patiënt heeft geen klachten: 14 dagen in (thuis)quarantaine  

3. patiënt is op 1 of meerdere afdeling(en) geweest afgelopen twee weken, er zijn patiënten 

en/of medewerkers met (een mogelijke) COVID-19 op minimaal 1 afdeling, patiënt heeft 

klachten, er is een test gedaan:  

a. test positief: zie bevestigde COVID-19 patiënt 

b. test negatief: nogmaals testen, na tweede negatieve test (na 24 uur) 14 dagen in 

quarantaine 

4. situatie op de afdeling/ziekenhuis is onduidelijk:  

a. patiënt heeft klachten: laten testen voor opname:  

 test positief: zie bevestigde COVID-19 patiënt 

 test negatief: nogmaals testen, na tweede negatieve test (na 24 uur) 14 dagen 

in quarantaine 

 indien, bij hoge uitzondering, geen test wordt afgenomen: isoleren bij opname 

en testen 

b. patiënt heeft geen klachten: 14 dagen (thuis)quarantaine 

 

Opgesteld in samenwerking met: 
- namens Verenso Paul van Houten, Jessica Edwards van Muijen, Martin Smalbrugge, Wilma 

Albers, Ingrid Pladdet 

- namens NVAVG: Gerjanne Vlasveld 


