
 

 

 

Overzicht afspraken en werkwijze tijdens COVID-19 
Versie 02 juni 2020 

Zie geel gearceerde delen voor de laatste aanpassingen 

 

Organisatorisch 

- Hadoks werkwijze patiënten met COVID-19 symptomen 

- Werkwijze  Corona Huisartsenpost 

- Nachtdiensten en E-diensten 

- Inzet AIOS 

- PBM: richtlijnen voor gebruik bij COVID en non-COVID patiënten 

- Tijdelijke opvang 

- Factuur insturen 

Medisch inhoudelijk 

- Testen op COVID-19 

- Advance Care Planning 

- Adviezen voor patiënten met obstructieve longziekte tijdens COVID-19 pandemie 

 

Hadoks werkwijze patiënten met COVID-19 symptomen 

In de reguliere praktijk zien we geen patiënten meer met symptomen die kunnen passen bij COVID-19 (zie 

ook ‘criteria COVID’ verderop in dit stuk). Dit heeft voor de huisartsenpraktijk de volgende consequenties: 

1. Voor alle ABCD instabiele patiënten die een actief beleid hebben belt u zelf de ambulance. 
2. Patiënten die klachten hebben passend bij COVID-19 maar na triage geen beoordeling nodig heb-

ben, krijgen het advies zichzelf te isoleren tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. Overweeg of testen nodig 
is.   

3. Mocht er twijfel zijn bij uw assistente over de mate van ziek zijn, is het verzoek dat u als huisarts 
zelf telefonisch de patiënt beoordeelt. Regel hiervoor binnen uw praktijk of HAGRO voldoende tele-
foondokters. 

4. Bent u van mening dat uw patiënt zo ziek is dat deze beoordeeld moet worden, dan gebeurt deze 
beoordeling via de huisartsenpost op de locatie Haga ziekenhuis. Indien een patiënt op basis van 
medische indicatie niet in staat is om naar de huisartsenpost te komen, kan een visite gereden wor-
den.  

5. Mocht u een patiënt hebben die u voor beoordeling op de huisartsenpost of middels visite wilt 
aanmelden, belt u zelf als huisarts met het volgende telefoonnummer: 070 - 364 05 76. Medewer-
kers van het Rode kruis staan u te woord. Graag vernemen wij ook een duidelijke vraagstelling en 
urgentie van u. Kunt u ervoor zorgen dat de consult/visite dokter ook contact met u kan opnemen 
voor overleg? 
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6. Let op: Als een patiënt een lopende behandeling heeft bij de longarts of hemato-oncoloog in het 
HMC dan kunt u patiënt aanmelden op de HMC COVID-poli (bekend bij longarts: 088-9796343, be-
kend bij hemato-oncoloog: 088-9796606/6635). 

7. We vinden het heel begrijpelijk als u zelf de visites wilt maken bij terminale patiënten. Indien uw 
praktijk over voldoende beschermende materialen beschikt is dit ook mogelijk. Wij wijzen u hierbij 
op de adviezen omtrent gebruik PBM volgens het NHG.   

Mocht één van uw patiënten een afspraak krijgen op locatie HAGA dan geldt het volgende: Patiënt zelf 
liefst in de auto laten zitten (of buiten de post laten staan). Een begeleider (zonder klachten) meldt bij de 
balie van de HAP dat zij gearriveerd zijn en gaat na controle van telefoonnummer weer naar buiten/auto. 
Als de huisarts de patiënt kan ontvangen, worden zij gebeld en kunnen zij direct naar de consultkamer 
gaan. Dit om contaminatie tussen de wachtkamerpatiënten te voorkomen. 

Criteria COVID  

De afgelopen weken zijn we steeds meer te weten gekomen over het Sars-Cov-2 virus. Omdat dit regelma-
tig tot de discussie leidt of iemand op de “schone” of “vieze” HAP gezien moet worden hebben we hier kort 
een overzicht van de huidige criteria: 
Vraag naar klachten die verdacht zijn voor COVID-19 (de anamnese kan meer of minder uitgebreid zijn):   

• Nieuw ontstane klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, (toename van) kortademig-
heid in rust of bij lichte inspanning   

• Recent ontstane smaak- en/of reukverlies  

• Koorts/verhoging*  

• Plotseling opgetreden vermoeidheid*    

• Gastro-intestinale klachten (diarree)*   

• Hoofdpijn*   

• Oogklachten passend bij conjunctivitis*   

• Spier- en gewrichtspijnen*   

• Huisgenoot met bewezen COVID  

* Met deze klachten kan niet goed onderscheid worden gemaakt tussen COVID-19 en andere ziektes. Als 
geïsoleerde klacht zijn ze weinig specifiek; in combinatie met andere klachten wordt COVID-19 
waarschijnlijker.   
  
COVID verdacht  
- 1 of meerdere rode klachten 
- Meerdere blauwe klachten 

Niet COVID verdacht  
- 1 blauwe klacht zonder rode klacht 

Werkwijze Coronapost 

Heeft u een dienst op de coronapost. Klik hier voor de laatste versie van het stroomschema waarin u 
onder andere vindt hoe u een internist of longarts in consult kunt vragen. Het stroomschema hangt 
tevens op de huisartsenpost. 

http://files.m19.mailplus.nl/user112338/3342/HAP___SEH_v9.pdf
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Nachtdiensten en E-diensten  (27-5-2020) 

Beleid inzet tweede visite auto tijdens nachtdiensten 

Vanaf de start van de Coronacrisis hebben we gekozen om gedurende de gehele nacht zowel een consult dokter 

beschikbaar te hebben op de schone als op de Covid-verdachte kant. Dat betekende dat de NHCV arts niet 

beschikbaar was voor het rijden van visites bij drukte en de E1 dienst hiervoor laagdrempeliger kon worden 

opgeroepen. 

De laatste weken zien wij dat de consult drukte ’s nachts meevalt. Daarbij is de schaarste in PBM niet meer zoals 

in het begin. Om die redenen hebben we besloten de situatie weer terug te brengen naar het oude: 

NHC dienst: consulten 

NHCV dienst: consulten ( en visites indien noodzakelijk vanwege drukte en/of veel hoog-urgente visites) 

NHV: visites 

AIOS 

Het is bij alle diensten weer toegestaan een AIOS mee te laten werken. Ook mogen derde-jaars AIOS 

zelfstandig hun diensten doen, uiteraard alleen als zij een bekwaamheidsverklaring daarvoor hebben. We 

verzoeken de opleiders van AIOS die zelfstandig dienst doen wel laagdrempelig bij te springen indien 

nodig. Uiteraard vragen wij aan iedereen om verstandig om te gaan met de PBM. 

PBM 

Gooi na gebruik uw PBM niet weg, maar plaats het in de daarvoor op de huisartsenpost aanwezige 

containers.  

Gebruik van PBM bij het beoordelen van patiënten op de post: 

• Zie ook de richtlijn PBM gebruik van het NHG 
• Conform de richtlijn van de NHG mogen patiënten met een andere ingangsklacht dan luchtwegproble-

matiek, maar wel met enige verkoudheid/hoesten beoordeeld worden op de schone post (het zoge-
noemde hoestende snijwondje). Het advies is dan wel om de patiënt een chirurgisch masker te laten 
dragen tijdens beoordeling.  

• Indien gewenst is er voor de beoordelend huisarts ook voldoende PBM aanwezig op deze posten. Goed 
om te onthouden: Als de arts een chirurgisch masker draagt, handschoenen aanheeft, spatbril en desge-
wenst een witte jas (of schort) dan is er voldoende bescherming indien een patiënt besmet is met co-
rona. Uiteraard zien wij verdachte patiënten op de coronapost, maar mocht er een ‘zeer lage verden-
king’ zijn welke toch positief blijkt, dan loopt u met bovengenoemde maatregelen zelf geen extra risico. 

• Het FFP2 masker is niet nodig als er geen aerosol vormende handelingen worden uitgevoerd (in de keel 
kijken wordt niet gezien als een aerosol vormende handeling). 

• Buikklachten met koorts, maar zonder hoesten, kunnen (indien gewenst) met beperkte middelen zelf 
gezien worden. Als er toch Corona is, dan is door afwezigheid van hoesten de kans op besmetting (met 
goede handhygiëne) tot het minimale beperkt. De kans in de komende maanden op andere buikproble-
matiek is groter dan de kans op Corona. 

• Voor patiënten zonder COVID verdenking gelden de volgende adviezen: indien langer dan 3 minuten op 
korte afstand (30 cm) van het gezicht wordt doorgebracht: minimale beschermingsmiddelen gebruiken. 
Zie NHG richtlijn. 

• We horen dat verschillende praktijken weer de ‘witte jas’ uit de kast heeft gehaald voor dit soort con-
tacten. 
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• We realiseren ons dat de richtlijnen steeds weer veranderen en aangescherpt worden. Graag uw begrip 
hiervoor. 

PBM meerdere COVID verdachte visites na elkaar  

- Bij elke patiënt nieuwe handschoenen 
- De veiligheidsbril kunt u de hele dienst ophouden 
- Het mondmasker kan elke 3 uur gewisseld worden  
- Schort of witte jas na elke patiënt wisselen 

 

PBM bij patiënten zonder (vermoeden van) COVID-19 

Bij risicovolle handelingen*:  

- chirurgisch mondmasker 
- veiligheidsbril 
- bij voorkeur in combinatie met beschermende schort en handschoenen 

 

* Risicovolle handelingen: diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge 

frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt 

komt. In het bijzonder als er bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, 

keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken.  

Het gebruik van PBM is niet noodzakelijk bij een niet COVID verdachte patiënt en als het geen risicovolle 

handelingen betreft. In het regionaal overleg tussen Hadoks, SHG, A&Z, het HMC en het Haga ziekenhuis is 

aangegeven dat de zorgprofessionals in het ziekenhuis in bovengenoemde situatie ook geen PBM dragen. 

Om die reden hebben wij besloten om per direct de mogelijkheid te bieden om uzelf als arts op alle posten 

tijdens de schone spreekuren te beschermen met: 

- chirurgische mondmasker; wisselen na 3 uur of indien het nat is 
- handschoenen, wisselen bij elke patiënt 
- veiligheidsbril 
- witte jas of schort 

 

Gezien de beperkte voorraad schorten en witte jassen willen wij u vragen, indien in uw bezit, uw eigen witte jas 

mee te nemen. Let op: de jas dient vervolgens op 60 graden gewassen te worden.  

Bestellen PBM praktijken 

Huisartsenpraktijken kunnen hun PBM-aanvraag doorgeven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), 

via een speciaal aanvraagportaal. Ga hiervoor naar https://medbis.nl/html/medbis/registration en registreer uw 

praktijk. Mediq zal de producten uitleveren. Hiermee vervalt de optie om via Hadoks PBM te bestellen. 

Tijdelijk verblijf   
Voor patiënten die een tijdelijke opname nodig hebben kan op alle dagen van de week van 08.30-22.00 uur 
contact opgenomen worden met de intercollegiale overleglijn van Hadoks: 070-3640576.   

1. De specialist ouderengeneeskunde (SO) is dagelijks bereikbaar via ons Triagecentrum om elke vraag 
naar zorg laagdrempelig te overleggen en te triëren naar de juist zorg. Dus ook voor alle aanvragen van 
een ELV-laag bed gedurende de dag!   

https://medbis.nl/html/medbis/registration
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2. Het TIP zorgt nu naast ELV hoog complex en WLZ bedden ook voor de plaatsing naar ELV-laag bed-
den na triage door SO (tip-haaglanden.nl).  

3. De huidige capaciteit is veel beter inzichtelijke gemaakt via POINT  

Om de vraag vanuit de 1e lijn goed in kaart te hebben is het essentieel dat alle zorgvragen centraal 
binnenkomen. Dus meld vooral alle patiënten centraal bij het Triagecentrum aan!  
 
Huidige werkwijze aanmelden patiënt voor ELV of WLZ-zorg tijdens de Corona-crisis:  

1. Triage welke bed geschikt is: Huisarts overlegt met specialist ouderengeneeskunde (SO) via Triagecen-
trum: 070-3640576. De SO’s hebben dagelijks bereikbaarheidsdienst van 08.30-22.00 uur.  

2. SO stelt in samenspraak met huisarts vast welke zorg nodig is (ELV-Laag, ELV-hoog, palliatief in verpleeg-
huis  of WLZ spoed zorg)  

3. Met uitkomst triage belt de huisarts TIP (070-7561666)  
4. De dienstdoende VVT-organisatie draagt verder zorg voor plaatsing 
5. De huisarts levert de gegevens aan betrokken zorginstelling aan (overdag via zorgdomein, in ANW over-

dracht vanuit Topicus) 

NB: ook transferverpleegkundigen bellen via het Triagecentrum voor triage. Dit gaat om patiënten die op de SEH 
zijn en niet opgenomen hoeven te worden, maar wel buitenshuis zorg nodig hebben 

Factuur insturen 

Alle praktijkhoudende huisartsen ontvangen € 10,- per ingeschreven patiënt. Hiervoor wordt echter wel 
verwacht dat de extra dagdiensten op de Corona Huisartsenpost zonder declaratie worden verricht door de 
praktijkhouders. Voor de extra diensten in de ANW uren blijft wel een vergoeding bestaan. Klik hier voor de 
werkwijze en facturatie.  

Facturen van de extra Covid-diensten, a € 70,- per uur, kunnen worden gemaild naar factuur@hadoks.nl. 

Zou u de factuur willen richten aan Hadoks Acute Zorg BV, ovv Corona-dienst en deze versturen in PDF 
formaat. Dank u wel voor uw medewerking.  

Testen op COVID-19   

Huisartsen en medewerkers werkzaam voor Hadoks 

Wij gaan er vanuit dat u zichzelf kunt aanmelden voor een test bij de MCP-teststraat indien u klachten 

heeft. Bij vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende COVID-huisarts via Hadoks. 

 

Medewerkers van huisartspraktijken (doksterassistenten, POHs ed) 

De indicerend arts voor deze medewerkers is de bedrijfsarts van uw huisartsenpraktijk. U kunt zich met 

deze vragen dus melden bij de bedrijfsarts en zij kunnen via de testlocatie GGD Haaglanden getest worden. 

 

Overige zorgmedewerkers (oa van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, verloskundi-

gen, kraamzorg, ambulancezorg) 

De indicerend arts voor deze medewerkers is de bedrijfsarts van de instellingen waar ze werkzaam zijn. 

Huisartsen hebben daar geen rol in. Dit geldt ook voor ZZPers die werken in deze instellingen. 

 

Patiënten testen 

http://www.tip-haaglanden.nl/
https://vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl/
https://content.mailplus.nl/m19/links/hadoks/txt206993/PNDhCjER9nG5ucs
mailto:factuur@hadoks.nl
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Conform het landelijke beleid, zal elke patiënt die op de Coronapost of tijdens een visite beschermd gezien 

wordt ook getest worden. Dit geldt zowel voor de patiënten overdag als in de ANW-uren. Vergeet niet de naam 

van de eigen huisarts en het telefoonnummer van de praktijk duidelijk te vermelden op het aanvraagformulier.  

  

Een patiënt met klachten die geen beoordeling van een huisarts nodig heeft kan zelf bellen met de GGD op het 

telefoonnummer: 0800-1202 

  

Het is te verwachten dat er de eerste periode een wachttijd zal zijn op het testen bij de GGD. Als overgangssitua-

tie zal de MCP (locatie ADO stadion) nog open zijn tot en met 12 juni. U kunt dus ook via deze weg een patiënt 

(aan huis) laten testen. De openingstijden van het MCP zijn als volgt: 

• 2 t/m 5 juni: 8.00-20.00 uur 
• 6 en 7 juni: gesloten 
• 8 t/m 12 juni: 10.00-17.00 uur 

Meer informatie over de MCP vindt u hier.   

Het is ook mogelijk om patiënten te laten testen via een spoedindicatie. Dit betekent dat u als huisarts, nadat de 
patiënt gearriveerd is op de MCP, binnen het uur een betrouwbare uitslag ontvangt. Deze optie is aan te vinken 
in het aanvraagformulier. Zou u de aanvraag voorlopig nog even kort willen onderbouwen? 

Aanmelden patiënten via het Rode Kruis  
Het Rode Kruis rijdt dagelijks tussen 12.00-17.00 met mobiele afname teams door de regio.  
U hoeft echter niet tot 12.00 te wachten met het aanmelden van ritten. Het verzoek is juist om deze zo 
vroeg mogelijk op de dag aan te vragen. Nu worden op sommige dagen veel ritten tegelijk in de middag 
aangevraagd. Dit is voor de logistiek suboptimaal.  
 

Consultartsen en visiteartsen die een test afnemen tijdens een Hadoks dienst  

• Geef op het formulier duidelijk de naam en het praktijknummer van de eigen huisarts. Maak notitie 
in de P-regel dat u een test afneemt.   

• Het praktijknummer van de eigen huisarts vindt u in Topicus bij de gegevens van de patiënt onder 
de ‘i’ naast de naam van de eigen huisarts. 

• Meld aan de patiënt dat de testuitslag bij de eigen huisarts komt! De uitslag kan 24-48u duren. 
Rond het weekend houdt dit in dat de testuitslag maandag na 8 uur bij de eigen huisarts kan wor-
den opgevraagd (met in achtneming van de 24-48u).   

• Alleen als u van mening bent dat eerdere communicatie over een testuitslag van wezenlijk belang 
is, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. Noteer CITO (denk aan terminale setting, thuis-
zorg-situatie en dergelijke). Dit geldt alleen voor het weekend tussen vrijdag 17 uur en zondag-
avond 20 uur!   

• Mocht bovengenoemd punt aangegeven worden, dan dient in de P-regel duidelijk aangegeven te 
worden wat de noodzaak van de urgentie is en welke vervolgactie nodig is. Bijvoorbeeld: terminale 
thuissituatie, uitslag van belang ivm beleid rondom PBM en verzorging, door te bellen aan pt. Con-
troleer het telefoonnummer van de patiënt of verzorging voor de uitslag.  

• De bereikbare COVID dokter zorgt voor adequate opvolging in het weekend. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat we deze taak gaan doorgeven aan de dienstdoende telefoondokters. Totdat dit pro-
ces goed loopt doen we het op bovenstaande manier.   

https://content.mailplus.nl/m19/links/hadoks/nct1601834/PNDhCjER9nG5ucs
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• Bij patiënten die ten tijde van een consult of visite getest zijn is vooraf geen MCP nummer beschikbaar. 
Ook deze uitslagen komen op uw mail binnen. Voor het opvragen moet dit middels het BSN nummer en 
kunt u bellen met 071-5269111 en vragen naar de dienstdoend MCP arts. 

Testen van patiënten vanuit de reguliere praktijk  

Tot en met 12 juni kunt u patiënten, indien het aanmelden bij de GGD lang duurt, nog aanmelden bij de MCP. 
Vanaf 13 juni enkel via de GGD.   

• U kunt uw patiënt aanmelden via mcp-west.nl.  Noteer het MCP referentienummer wat u door-
krijgt in het dossier van uw patiënt. Aan dit nummer wordt de testuitslag gekoppeld. 

• Controleer uw eigen telefoonnummer en email-adres, hierop zal u de uitslag ontvangen. 
• Meld aan uw patiënt dat de testuitslag 24-48u kan duren. Dit is afhankelijk van het tijdstip van af-

name. Voor het weekend houdt dit in dat de uitslag pas op maandag via de eigen huisarts bekend 
wordt.  

• De aanvragend huisarts is zelf verantwoordelijk voor de testuitslag en follow up. Ook voor de tes-
ten die doordeweeks zijn afgenomen ten tijde van een Hadoks consult of visite, bent u verantwoor-
delijk voor het doorgeven van de uitslag aan de patiënt. Deze uitslag heeft een zelfde doorlooptijd 
als de andere uitslagen.   

• Als u van mening bent dat de testuitslag in de avond nog van belang is, dient u zelf de testuitslag in 
de gaten te houden in uw mailbox of op uw 06 nummer. Dit geldt ook voor de vrijdagavond. Bo-
venstaande geldt ook als u van mening bent dat een negatieve testuitslag van belang is voor ver-
dere zorginzet of anderszins.  

• Afwijkende uitslagen (lees; een positieve test) zal doordeweeks in de avond en nacht niet gecom-
municeerd worden met de HAP. De volgende dag is vroeg genoeg.  

Dienstdoende telefoondokter - test aanvraag en uitslag   

• De telefoonarts is niet verantwoordelijk voor testverzoeken zonder dat patiënten beoordeling be-
hoeven. Verwijs de patiënt door naar het landelijk telefoonnummer van de GGD – 0800 – 1202.  

• In geval van testverzoek vanuit een Specialist Ouderen geldt het volgende: de SO. ’s kunnen zelf 
testen aanvragen via het MCP indien ze dit noodzakelijk achten. Op het moment dat er oók een 
fysieke beoordeling nodig is, kan de swab direct afgenomen worden door de visitearts, conform 
beschreven onder het kopje ‘consult en visitearts’.   

• Vragen rondom uitslagen horen niet als telefonische vragen op het Triagecentrum (patiënten zijn 
immers geïnformeerd wanneer de uitslag te verwachten). Er hoeft dus niet ‘gezocht te worden’ 
naar uitslagen. 

• In later stadium : het aannemen van de belangrijke COVID testuitslagen en follow up hiervan.  

Uitslagen (werkwijze tot en met 12 juni 2020) 

• Mocht u geen uitslag ontvangen, kunt u bellen met 071-5269111 en vragen naar de dienstdoend MCP 
arts. Houdt het MCP nummer bij de hand. 

• Bij patiënten die ten tijde van een consult of visite getest zijn is vooraf geen MCP nummer beschikbaar. 
Ook deze uitslagen komen op uw mail binnen. Voor het opvragen moet dit middels het BSN nummer 

http://www.mcp-west.nl/
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• Zorg dat u het MCP nummer in het journaal van uw patiënt noteert, dan is het altijd terug te vinden. 

Advanced Care planning 

Er is een stroomdiagram opgesteld door Gerard Jan Blauw (internist ouderengeneeskunde) en Monica van 
Eijk (specialist ouderengeneeskunde) beiden van het HMC. Dit stroomdiagram kan u als huisarts helpen 
een selectie te maken bij welke patiënten het zinvol kan zijn een ACP gesprek te voeren. Voor vragen kunt 
u met Gerard Jan Blauw en Monica van Eijk contact opnemen via 088-9795386.  

Adviezen voor patiënten met obstructieve longziekte tijdens COVID19 pandemie 

Lees hier de adviezen voor patiënten met een obstructieve longziekte in tijden van COVID19 pandemie, 
aanbevolen door longartsen HMC en HAGA. Leidraad o.b.v. huidige beschikbare kennis en ervaring. (versie 
31-3-2020)  

Meer informatie over corona: 

NHG – Corona dossier: https://corona.nhg.org/ 

LHV-corona dossier: https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/coronavirus 

RIVM: leefregels voor COVID-positieve patiënt en / of huisgenoten. https://lci.rivm.nl/leefregels 

 

 

http://files.m19.mailplus.nl/user112338/3395/Handvat_ACPgesprek_030420.pdf
http://files.m19.mailplus.nl/user112338/3341/astma_COPD_COVID19_01042020.pdf
https://corona.nhg.org/
https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/coronavirus
https://lci.rivm.nl/leefregels

