
 

 

 

Overzicht afspraken en werkwijze tijdens COVID-19 
Versie 18 september 2020 

Zie geel gearceerde delen voor de laatste aanpassingen 

Door de toename van het aantal COVID besmettingen, is besloten de COVID-post voort te zetten tot in ieder 

geval 2 oktober. 

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 over het algemeen 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 te bellen met de GGD voor een test.  
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.  
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. Graag ver-
nemen wij ook een duidelijke vraagstelling en urgentie van u. Kunt u ervoor zorgen dat de con-
sult/visite dokter ook contact met u kan opnemen voor overleg? 

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). 
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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.   

Criteria COVID  

Patiënten met een of meer rode klachten of twee of meer oranje klachten, moeten (als beoordeling nood-

zakelijk is) beoordeeld worden als Covid-verdacht. 

Rode klachten: 

- Nieuw ontstane klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of (toename van) kortademigheid in 

rust of bij lichte inspanning 

- Recent ontstaan smaak en/of reukverlies 

- Patiënt in quarantaine i.v.m. bewezen Covid-19 of in afwachting van de uitslag van een Covid-19 test of 

<14 dagen geleden teruggekeerd uit een oranje gebied (voor actueel overzicht hiervan, zie nederlandwe-

reldwijd.nl) 

- Huisgenoot in quarantaine i.v.m. bewezen Covid-19 of in afwachting van de uitslag van een Covid-19 test 

of <14 dagen geleden teruggekeerd uit een oranje gebied (voor actueel overzicht hiervan, zie nederlandwe-

reldwijd.nl) 

Oranje klachten: 

-Koorts/verhoging 

- Plotseling opgetreden vermoeidheid 

- Diarree en braken 

- Hoofdpijn 

- Oogklachten passend bij conjunctivitis 

- Spier- en gewrichtspijnen 

 

 Groene klachten: 

- Koorts met zeer waarschijnlijk niet-luchtwegoorzaak (UWI, huid, etc) 

-Kinderen <7 jaar verkouden (keelpijn, niezen, neusverkouden), maar zonder koorts en hoesten (en 

begeleider zonder oranje criteria) 

- Kinderen <7 jaar met klachten die herkenbaar zijn en passen bij een reeds bestaande aandoening 

(hooikoorts, Astma, etc.) 

 

We weten dat patiënten met minimale klachten toch COVID-positief kunnen zijn. De kans op overdracht 
van het virus als iemand niet hoest is echter klein en met gebruik van de juiste hygiëne maatregelen en 
beschermingsmiddelen in de dagpraktijk kunnen een aantal van de laag-verdachte patiënten daar zelf 
gezien worden.  

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://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://files.m19.mailplus.nl/user112338/3342/HAP___SEH_v9.pdf
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Coördinerende rol VS op de COVID-post 
Door toenemende drukte heeft de VS weer de coördinerende rol tijdens de dienst. Klik hier voor een 
verdere beschrijving. In het weekend van 8.00 - 24.00 uur zal er weer ondersteuning vanuit het Rode 
kruis zijn. 

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.  

PBM 

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

containers.  

PATIENTEN 

Elke bezoeker van een post die binnen 1,5 meter van patienten komt, draagt een mondkapje.  

Dit geldt voor de schone en covid post. 

SCHONE POST 

Geldt voor alle posten (schoon en covid) omdat we de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen.  

- Patiënt wordt door triagist verteld zelf een mondkapje mee te nemen en te dragen in de post 

- Iedereen die een HAP bezoekt, moet een mondkapje dragen. Dit geldt voor al onze locaties 

- Eigen mondkapje is goed genoeg voor in de wachtkamer (net als in het openbaar vervoer) 

COVID POST 

- Patiënt wordt door triagist verteld zelf een mondkapje mee te nemen en te dragen in de post 

- Deze wordt bij betreden van COVID post vervangen door een chirurgisch masker (door PA / VS) 

  

https://content.mailplus.nl/m19/links/hadoks/txt233608/Pg4bU9g4s6drSJL


 

4 
 

ZORGMEDEWERKERS - POST 

Elke zorgmedewerker die binnen 1,5 meter van patiënten komt, draagt een chirurgisch masker.  

Dit geldt voor de schone en covid post. 

SCHONE POSTPOSTASSISTENT = Dragen een mondkapje tijdens de dienst 

FYSIEK TRIAGIST = Dragen een mondkapje tijdens de dienst 

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST = Dragen een mondkapje tijdens de dienst 

CONSULT ARTS = Dringend advies een mondkapje tijdens dienst en elk consult te dragen 

COVID POST 

ALLE ZORGMEDEWERKERS = Dragen beschermende middelen 

  

ZORGMEDEWERKERS - VISITES 

Eke zorgmedewerker die binnen 1,5 meter van patiënten komt, draagt een chirurgisch masker.  

Dit geldt voor schone en covid vistes. 

SCHONE VISITE 

MOBIEL ASSISTENT = Draagt een mondkapje bij betreden huis patiënt 

VISITE ARTS = Draagt een mondkapje bij betreden huis patiënt 

COVID (verdenking) 

ALLE ZORGMEDEWERKERS = Dragen beschermende middelen 

PBM meerdere COVID verdachte visites na elkaar 

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

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 via de normale geëigende kanalen hun eigen PBM aanvragen, dit loopt niet 

via Hadoks.  

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.   
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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!   

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, Hadoks medewerkers en medewerkers van huisartsenpraktijken 
Wij verzoeken alle zorgmedewerkers gebruik te maken van de GGD teststraat in Nootdorp. Hier kunt u elke dag 
tussen 9 en 10 uur terecht zonder afspraak en ontvangt u de uitslag binnen 24 uur. 
  
Voor huisartsen geldt dat zij een legitimatie bewijs en een kopie van hun bigregistratie moeten kunnen laten 
zien. Voor medewerkers in de praktijken volstaat een legitimatie en een korte verklaring van de werkgever. Een 
voorbeeld van zo’n verklaring vindt u hier. We raden u aan deze verklaring te personaliseren met een stempel of 
logo/beeldmerk.  
  
Alleen in uitzonderlijke spoedsituaties kan nog gebruik gemaakt worden van de testmogelijkheid van de COVID-
post in het HAGA ziekenhuis. Neem hiervoor altijd eerst telefonisch contact op met de operationeel 
leidinggevende via: 088-0025099 

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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Testen voorafgaand aan opname VVT 
Met de VVT-instellingen in de regio zijn de volgende afspraken gemaakt over de verplichte COVID-test 
voorafgaand aan een opname van een patiënt in een VVT-instelling: 

• Heeft een patiënt klachten verdacht voor COVID, dan loopt de test via de huisarts (door GGD of 
huisarts zelf). Als een test aan huis afgenomen moet worden, heeft de GGD hiervoor ondersteuning 
van Rode Kruis medewerkers. 

• Heeft een patiënt geen klachten verdacht voor COVID, dan wordt de patiënt in quarantaine op-
genomen en verloopt de test via de VVT-instelling zelf. 

 
Patiënten testen 
Een patiënt met klachten die geen beoordeling van een huisarts nodig heeft kan zelf bellen met de GGD op 
het telefoonnummer: 0800-1202. Voor informatie rondom het testen kijk op: www.ggdhaaglanden.nl/coro-
navirus/coronavirus-1.htm 

Uitslagen van testen via de GGD gaan naar de patiënt zelf. De uitslag laat maximaal 48 uur op zich wachten, 
maar in de praktijk duurt dit 24 uur. De GGD ontvangt alleen positieve testuitslagen. Binnen de GGD wordt 
nog gezocht naar een mogelijkheid om de testuitslagen (zowel positief als negatief) te delen met de huis-
arts. 

Thuistest 

Indien u als huisarts het noodzakelijk vindt om een patiënt aan te melden voor een test aan huis, dan kan 

dat via 06-25311460. De thuistest zal door het Rode Kruis worden gedaan en de volgende dag worden uit-

gevoerd, ook in de weekenden. 

  

CITO aanvragen 

CITO aanvragen zijn niet meer mogelijk aan huis via de GGD. Dit is helaas ook niet mogelijk aan huis via de 

andere laboratoria. Wel is er de mogelijkheid om bij spoed te overleggen met de medisch microbioloog van 

het HAGA ziekenhuis (070-2101010) of het HMC (088-9796673). U kunt met hen overleggen of u de test 

zelf afneemt of dat de patiënt naar het ziekenhuis komt 

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 aan-

vraagformulier. 

 

Consultartsen en visiteartsen die een test afnemen tijdens een Hadoks dienst  

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

• 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). Als de eigen huisarts op vakantie is, dan moet 
hiervoor de waarnemend huisarts gebeld worden. Uitslagen kunnen niet opgevraagd worden bij 
Hadoks.  

http://www.ggdhaaglanden.nl/coronavirus/coronavirus-1.htm
http://www.ggdhaaglanden.nl/coronavirus/coronavirus-1.htm
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• Alleen als u van mening bent dat eerdere testuitslag van wezenlijk belang is, kunt u een CITO test 
verwerking aanvragen door zelf te bellen met de dienstdoende microbioloog. 

• 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.  

Eén uitzondering zijn de COVID-testen die afgenomen worden bij aanlopers zonder huisarts bij onze CO-
VID-post. Bij deze patiënten komt de uitslag van de test binnen in de zorgmail van de huisartsenpost. De 
postassistent van dienst belt de patiënt om deze te informeren. Het is van belang dat het telefoonnummer 
van de patiënt gecheckt is alvorens de test in behandeling wordt genomen. Bovenstaande geldt alleen voor 
aanlopers bij onze Haga COVID-post.   

NON-COVID-verklaringen voor reizen naar het buitenland gaan niet via de huisarts. U kunt de patiënt verwijzen 
naar de reizigersadvisering van de GGD of de KLM Health Services via 020-2445210. 

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

