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Achtergrond 

Door de GHOGO is een Centraal Corona Centrum (CCC) voor regio Gooi & Omstreken ingericht, naast 

de Spoedpost Blaricum (locatie Tergooi Blaricum). Hier zal beoordeling plaats vinden van Corona-

verdachte patiënten met acute zorgvraag (volgens verscherpt triageprotocol in bijlage) en patiënten 

met luchtwegklachten die wegens een andere ingangsklacht gezien moeten worden (zie 

Stroomschema bijlage 1).  

Vanuit het CCC zal deze zorg op de weekdagen vanaf 17:00 uur en in het weekend tot maandag 8:00 

uur worden verleend.  Op het terrein voor de Spoedpost Blaricum (locatie Tergooi Blaricum) staan 4 

cabines. 2 cabines worden gebruikt om Corona verdachte patiënten te beoordelen. 1 cabine is een 

schone cabine met voorraad, 1 cabine is voor de medewerkers. Indien opschaling nodig is kunnen er 

meerdere cabines worden geplaatst.  

 

1. Triage 
Bij de triage op de Spoedpost Blaricum (ANW) zal het stroomdiagram ‘Telefonische triage bij een 

patiënt met influenza achtig ziektebeeld’ worden gehanteerd (Zie bijlage 2).  

 

Na triage in ANW Spoedpost Blaricum/ TSC :  

- Blaricum: Indien het stroomdiagram uitkomt op overleg arts -> de regie-arts van post Blaricum of 

regiearts TSC beslist of patiënt beoordeeld dient te worden door CCC.   

- Weekend (vrij 17:00 – zondag 23:00)  : consulten worden in de CCC agenda gepland.  

- Visites worden in de normale visite agenda ingepland en doorgegeven naar de CD triagist via regulier 

Visite protocol. 

- Indien consult CCC: Aan patiënt wordt medegedeeld dat patiënt 1 begeleider (zonder 

luchtwegklachten en koorts) mee moet nemen.  Patiënt wordt op de achterbank vervoerd. 

Uitzondering is dat mensen met U2 zieke baby’s die op de achterbank in de Maxi-Cosi worden vervoerd 

WEL met 2 begeleiders mogen komen. Echter 1 begeleider mag de cabine in. 

- Indien consult op de weekdagen en géén buddy aanwezig wordt geïnstrueerd dat begeleider/ patiënt 

de spoedlijn belt om zich te melden.  

- Indien consult dan wordt geïnstrueerd dat begeleider patiënt zich bij aankomst meldt bij 

coördinerend medisch student/triagist (gehuld in PBM) op de parkeerplaats voor de Spoedpost. De 

coördinerend medisch student/triagist beoordeelt toestandsbeeld patiënt. De begeleider ontvangt 

voor de patiënt en zichzelf een chirurgisch mond/neusmasker indien zij deze niet dragen. 

- Bij spoed wordt patiënt direct in de cabine geplaatst. Er wordt 1 cabine voor spoed terughoudend 

gevuld. Zo nodig wachten patiënt en begeleider in de auto op parkeerplaats voor de cabines. De 

coördinerend medisch student houdt toestandsbeeld van de patiënt in de gaten. Wachtende patiënten 

worden door de medisch student/triagist achtereenvolgend naar de cabines begeleid. Patiënt en 

begeleiding krijgen instructie niets aan te raken in de cabine.   

- bij voorkeur wacht de begeleider in de auto.  

- bij spoed patiënt waarschuwt de coördinerend medisch student/triagist de huisarts en benoemt de 

cabine.  De medisch student/ triagist bewaakt een snelle consultering. 

 

 

Telefoonnummer cabine 8 : 088 753 2999               Telefoonnummer coördinator: 06 10 86 80 05 

Medisch student buddy 1:    06 10 42 87 32       Medisch student buddy 2:    06 10 86 76 23 
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2. Consult Corona verdachte patiënt 
1. Inzet medisch studenten aangepast : 

- Weekdagen géén buddy of coördinerend medisch student/triagist 

- Weekend CCC van 10:00 – 23:00 uur 

- Zaterdag en zondag overdag 1 medisch student voor buddy en  

              coördinerende functie. In planning wordt hier rekening mee gehouden. 

- Vrijdag-, Zaterdag-,  en zondagavond 1 medisch student voor buddy en  

              coördinerende functie. In planning wordt hier rekening mee gehouden. 

2. Er is een coördinerend medisch student/triagist met tablet om de patiënten op te vangen en 

toestandsbeeld te beoordelen. Deze meldt de patiënt in Topicus aan.  

3. De CCC consult arts heeft een medisch student (MS) buddy die bevindingen invoert zodat de 

consult arts niet hoeft te wisselen tussen beoordelen patiënt en invoeren Topicus op laptop en/of 

bellen. 

4. De CCC consult arts en medisch student /triagist trekken voor aanvang werkzaamheden 

persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) aan (zie omgaan met persoonlijk 

beschermingsmateriaal) en zorgt dat hij/zij up to date is met de nieuwste inzichten. Voor gebruik 

van de laptop dient ingelogd te worden op het Tergooi Wifi netwerk. 

5. Medisch student/triagist noteert consult in Topicus en bedient zo nodig de telefoon. 

6. IMM recepten worden altijd verzonden naar DAP met vermelding “ IMM CCC” 

7. Overige recepten : Als er een buddy is is er geen probleem, de medicatie kan buiten worden 

neergezet en wordt door de buddy aan de patient uitgereikt. Als er geen buddy is, dan lijkt ons dat 

er twee opties zijn: in ieder geval mag de patient NIET naar binnen.  

1- de begeider van de patient gaat ALLEEN naar de DAP met mondkapje en haalt medicatie op  2- 

medicatie wordt bezorgd 

8. Verwijzing: tel. via d.d. specialist, eventueel RAV. Indien patiënt verwezen dient te worden naar 

specialist in het ziekenhuis belt de HA via de buddy voor de overdracht/overleg. De buddy belt 

naar het callcentrum voor verzending verwijsbrief naar mailadres van SEH Tergooi Hilversum via 

zorgmail. (NB contact pas afsluiten als zorgmail is gedaan). Topicus in de cabines heeft geen 

verbinding met printer binnen. 

9. Bij verwijzing informeer patiënt over wat isoleren betekent en dus ook geen bezoek behalve in 

terminale fase (1 bezoeker) en bespreek Advanced Care Planning (ACP) vlgs instructie aanwezig in 

elke cabine CCC.  

10. Voor testbeleid COVID-19, zie bijlage 3 samenvattingskaart COVID 19 Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.  

11. Laboratorium: Bij verdenking Corona geen lab vanuit CCC (evt overleg met d.d. specialist). 
Patiënten met luchtwegklachten en lab ivm. andere ingangsklacht:  

- Vanuit CCC (auto of cabine) bellen met d.d. lab-ass via ziekenhuis  
12. Radiologie:  Bij verdenking Corona geen X vanuit CCC (evt overleg met d.d. specialist).      Patiënten 

met luchtwegklachten en röntgen i.v.m. andere ingangsklacht:   
- Vanuit CCC (auto of cabine) bellen met d.d. röntgen-ass via ziekenhuis. 

13. Dienstdoende GGD-arts ANW: 030-6086002  
14. Op CCC is zuurstof aanwezig, geef patiënt dit via neusje, met daarop tevens chir masker. GEEN 

non-rebreathing mask. Vernevelen wordt afgeraden. Er zijn ampullen salbutamol voor s.c. injectie 

(0,5mg s.c.) en amoxicilline 500 mg (dosis 3 x 750 ged 5dg) en doxycycline bij overgevoeligheid 

voor amoxicilline in de CCC cabines en visitetassen aanwezig (na uitgifte “IMM CCC” -recepten via 

DAP).  
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15. Aanpassing BLS/reanimatie Indien er wel verdenking is van COVID-19 geldt het aangepaste 

reanimatieprotocol zie ook bijlage 3: NIET BEADEMEN behalve bij kinderen of door direct gezinslid 

in thuissituatie. Overweeg patiënt zuurstof te geven via neusje, met chir mondkapje eroverheen. 

Trek volledige PBM aan (2x PBM bij AED). Geef daarna borstcompressies en AED. Overweeg 

zuurstof via neusje met chir mondkapje 

16. Huisartsenzorg wordt verder volgens reguliere NHG standaarden verricht. Zie NHG website voor 

meest recente inzichten omtrent COVID-19.  

17. Na evaluatie van een ingestuurde Corona patiënt in het ziekenhuis die niet opgenomen wordt, 

wordt de nazorg overgedragen aan de eigen huisarts. NB dit kan ook niet bewezen (niet geteste) 

Coronapatiënten betreffen.  

18. NB van de huisarts wordt een actieve follow-up na 24uur verwacht op de verdachte corona-patiënt 

thuis. Een verdachte of bewezen corona-patiënt die volgens protocol in ieder geval de volgende 

dag telefonisch  vervolgd moet worden , kan op vrijdag  door de eigen huisartsenpraktijk aan de 

HAP worden overgedragen voor het weekend. Ter ontlasting van de HAP kan de eigen 

huisartsenpraktijk er ook voor kiezen zelf het weekend de verdachte of bewezen corona-patiënt 

te vervolgen en indien consult of visite CCC nodig is dit via de Hap te vragen.  

19. ANW-ZORG  overdracht aan DAG-huisartsenpraktijk  (zondag t/m vrijdagochtend) : ANW heeft 

plicht de verrichtingen vanuit ANW zorg digitaal over te dragen aan de Dag-huisartsenpraktijk. Dit 

betekent dat in de berichtgeving vanuit de ANW  de eigenhuisartsenpraktijk in de Dag-zorg  vanaf  

de opening  (08.00 u ) verantwoordelijk is voor het vervolgen van de eigen verdachte of bewezen 

corona-patiënt, dus de rapportage van de ANW voor aanvang eigen dag-praktijk gelezen moet 

hebben en voor de overgedragen verdachte of bewezen corona-patiënt eindverantwoordelijk is. ( 

Ook in geval van vakantie van praktijkhouder of waarnemer) 

20. Op weekenddagen krijgt de patiënt die gezien is door het CCC een uitdrukkelijke instructie om een 

verslechtering te melden (bij ontbreken vangnet, bv alleenstaand: volgende dag actieve tel. 

controle door HAP/CCC). Door de week is dus EHA verantwoordelijk voor follow-up. 

21. Vervoer ambulance: overweeg eigen vervoer als patiënt stabiel is (beperkte capaciteit en extra 

belasting ambu , bv om schoon te maken na vervoer CCC patiënt).  

22. Nummer voor Corona-taxi: 06-3358 8887 

23. Op basis van de leidraad NHG en in overleg met Tergooi is bijlage 5 opgesteld, met een 

stroomschema triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënten 

met (verdenking op) COVID-19, inclusief Clin. Frailty Score en indicaties IC in deze fase van de 

pandemie.  

24. Indien SEH Tergooi een opname stop heeft, verwijzen we naar bijlage 6 voor de 

samenwerkingsafspraken met de SEH en te volgen procedure.  

25. Voor meest recente zorginhoudelijke updates; check het NHG dossier Coronavirus 

https://corona.nhg.org/  

3. Visite Corona verdachte patiënt  
1. Voor het CCC is op de weekavonden en in het weekend een huisarts en chauffeur beschikbaar voor 

het rijden van visites naar Corona verdachte patiënten. Chauffeur en visite arts zijn beiden in PBM. 

De chauffeur is niet verplicht om mee naar binnen te gaan.  

2. PBM dient bij iedere visite te worden gewisseld, conform de huidige richtlijnen. Zie 5. Omgaan met 

persoonlijk beschermingsmateriaal. 

3. Vervoer ambulance: overweeg eigen vervoer als patiënt stabiel is (beperkte capaciteit en extra 

belasting ambu , bv om schoon te maken na vervoer CCC patiënt) 

4. Zie informatie bij 2. Consult Corona verdachte patiënt. 

5. Beleid visites in verz huizen: conform normale werkwijze visite, wel extra alertheid voor COVID-19.   

https://corona.nhg.org/
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6. Schouwen wel of niet PBM? Is ad hoc afwegen: Triagist vraagt uit naar corona. CD-triagist overlegt 

met visite-arts.  

 

4. Testbeleid en zorgmedewerker met covidklachten  
We verwijzen voor het testbeleid bij patiënten naar bijlage 3. Voor het beleid bij zorgmedewerkers 

verwijzen we naar bijlage 4.  

 

5. Omgaan met persoonlijk beschermingsmateriaal 

Zie bijlage 3 en NHG schema ‘Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen’.  

 

Adviezen rondom gebruik PBM veranderen op basis van de COVID-19 prevalentie in Nederland. 

Raadpleeg daarom regelmatig: https://corona.nhg.org/infectiepreventie/ 

 

Soms is geen adequate triage mogelijk, zoals in spoedsituaties. In dat geval wordt PBM-gebruik 

gelijkgesteld aan het gebruik bij patiënten met (een vermoeden van) COVID-19. 

 

Specifiek voor op de HAP: 
- uit praktische overwegingen mondkapje op de HAP verplicht voor alle personen die 

patiënten contact hebben tijdens een dienst 

- in callcenter wordt gewerkt met mondkapje of face-shield naar keuze 

- in gemeenschappelijke ruimtes (gang, koffieruimte) wordt ofwel mondkapje, ofwel 

faceshield gedragen.  

- visite-auto’s: chauffeurs in principe met mondkapje op. in overleg kan eventueel 

gekozen worden voor face-shield indien chauffeur niet participeert in patiënten contacten 

(hetgeen bij bv reanimatie niet gewenst is). 

NB: huisarts en buddy dienen ervoor te zorgen dat de cabine na de dienst opgeruimd wordt 

achtergelaten.  

Patiënten ontvangen, consultvoering (mocht medisch student buddy uitvallen): 
1. Haal de patiënt binnen, open de deur met elleboog (daarna is deze vies), en sluit met 

je voet. Geef patiënt GEEN hand en type met handschoenen aan.  
2. Laat patiënt jas en kleding ophangen aan het haakje bij de onderzoeksbank (zo 

voorkom je luchtstromen)  
3. Onderzoek de patiënt  
4. Na het onderzoek kleedt de patiënt zich weer aan en gaat op de stoel zitten. 
5. De huisarts maakt met zijn vieze handschoenen aan de instrumenten schoon en trekt 

het papier van de bank. 
6. Daarna handschoenen uit en handen bij voorkeur desinfecteren met handalcohol. Of 

de handen wassen bij zichtbare verontreiniging of contact met lichaamsvochten, 
secreta, slijmvliezen of niet-intacte huid (zowel van de hulpverlener als van de patiënt) 

7. Laat handen drogen aan de lucht, vertel tussendoor bevindingen 
8. Trek handschoenen en aan typ daarna pas alles in. Patiënt verlaat de kamer (de 

deurklink is dus per definitie vies). 
 

 

 

https://corona.nhg.org/infectiepreventie/
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6. Reiniging cabines 
De cabines worden 1x per dag door ziekenhuis gereinigd. Na elk consult/visite het instrumentarium 

reinigen met 70% alcohol en plek (stoel/bank) waar patiënt contact heeft gehad wordt gereinigd en 

gedesinfecteerd. Dit wordt door coördinerend medisch student gedaan.  

De ruimte waar de patiënt heeft verbleven hoeft niet extra geventileerd te worden. 

 

7. Noodstroom 
De cabines zijn aangesloten op een noodstroomvoorziening. Deze werkt als volgt: Mocht de NSA 

(noodstroom aggregaat) die stroom levert door een storing uit gaan (gaat o.a. het licht uit). Dan gaat 

er ook gelijk een schakelaar om die de back-up NSA aan zet en na ongeveer 20 a 30 sec heb je weer 

stroom en licht. 
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Bijlage 1  Stroomschema huisartsenzorg regio Gooi- en omstreken  
aangepaste versie, dd 22-6-2020 

 

BEZETTING CENTRAAL CORONA CENTRUM:  

 

  

 

 

 
 

dagpraktijk    

ma-vr 

08.00-17.00 

dagpraktijk  

 

HAP: urgente, niet luchtweg gerelateerde    
klachten. Bezetting reguliere HAP rooster. 

CCC: verdenking corona (verscherpt triageprotocol)  
EN  

  andere ingangsklacht met (lichte)   
  luchtwegklachten  

 

 ANW-zorg 

 

  

 

 
 
     GEEN BEZETTING; zorg door     
     dagpraktijk 

 

 

ma -vr  

08.00-17.00 

CCC 

 

BEZETTING: 
Reguliere ANW schema met reguliere 
achterwacht    

ANW 

CCC 



   
 

 

Bijlage 2: Verscherpte ABCD triage COVID-19 
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Bijlage 3: Samenvattingskaart COVID-19 spoedhag 
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Bijlage 4: Wat te doen als zorgmedewerker HAP/CCC (huisarts/ triagist) bij Corona 

symptomen (versie sept 2020) 
De continuïteit van zorg komt in gevaar indien een zorgmedewerker zich ziek meldt en de dienst niet 

kan worden ingevuld. Op basis van de RIVM richtlijnen geven we hiervoor onderstaande handvatten 

(geen wetten) voor het werken op onze Spoedpost. We onderscheiden de volgende situaties (voor 

zowel huisarts als triagist): 

 

1 ik heb geen klachten, maar ik heb een positief geteste huisgenoot,  positief nauw contact of ziek 

kind thuis:  

indien zorgcontinuïteit in gedrang (dienst niet kunnen ruilen/verkopen), werken met altijd chir 

mondkapje op en handschoenen aan.  

 

2 Ik heb lichte verkoudheidsklachten, geen koorts en ben in staat om te werken 

=testen en indien zorgcontinuïteit in gedrang (dienst niet kunnen ruilen/verkopen) overleg met 

postmanagement/ regie-arts /C-ass  evt werken, met altijd chir mondkapje op en handschoenen aan.  

 

3 ik heb Corona-symptomen, typische klachten (bv met koorts of dyspnoe) en ben niet in staat om 

te werken 

= testen en thuis blijven tot beter en test bekend is 

 

4 ik heb een huisgenoot met bewezen Corona of ander intensief contact gehad met iemand met 

Corona 

3a: zelf geen klachten? zie beleid onder 1 

3b: zelf milde of typische klachten: thuisblijven, testen en instructies GGD opvolgen 

NB als huisgenoot geen klachten heeft 3 dagen thuis blijven 

NB als huisgenoot wel klachten heeft 10 dagen thuis blijven 

 

5 ik heb een huisgenoot met voor Corona verdachte symptomen (koorts, benauwdheid) maar nog 

niet bewezen Corona (in afwachting van de test) 

5a: zelf geen klachten? zie beleid onder 1 

5b: zelf milde of typische klachten: thuisblijven, testen en instructies GGD opvolgen 

NB als huisgenoot geen klachten heeft 3 dagen thuis blijven 

NB als huisgenoot wel klachten heeft 10 dagen thuis blijven 

 

6 ik heb een huisgenoot met verkoudheidsklachten maar nog geen bewezen Corona (in afwachting 

van de test) 

6a: zelf geen klachten? zie beleid onder 1  

6b: zelf milde of typische klachten: thuisblijven, testen en instructies GGD opvolgen 

NB als huisgenoot geen klachten heeft 3 dagen thuis blijven 

NB als huisgenoot wel klachten heeft 10 dagen thuis blijven 

 

7 bij een ziek kind thuis (<13 jr) : 
6a - kind lichte klachten zonder koorts: geen beperkingen  
6b - kind koorts en/of benauwd:  

- zelf wel of geen klachten: beleid onder 1, 2 of 3 

 

Een kind (< 13 ) met neusverkoudheid mag gewoon naar school (en dus ook geen beperkingen voor 

gezinsleden) tenzij er contact geweest is met een met Corona besmette persoon of er in het 

huishouden iemand last heeft van koorts en/of benauwdheid. 
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7 Wat te doen als ik positief getest ben?  

Indien de test positief is, volgt bron-en contactopsporing door de GGD. Iedereen in het huishouden 

blijft tot 10 dagen na het laatste contact thuis. De positief geteste zorgmedewerker blijft thuis tot 

minimaal 7 dagen na de start van de symptomen1 EN 48 uur koortsvrij2 EN ten minste 24 uur 

symptoomvrij3. 

1. Start symptomen = ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van 
de monsterafname genomen worden. 

2. Koortsvrij = temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie. 
3. Symptoomvrij van COVID-19 = geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen 

benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar 
herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder 
symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol 
bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer 
aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van 
besmettelijkheid. 
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Bijlage 5 Stroomschema triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij 

oudere patiënten met (verdenking op) COVID-19, incl. Clin. Frailty Score, indicaties IC  

Leidraad triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19 Definitieve 

versie 2-4-2020 
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Clinical Frailty Scale 
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Presentatie en opname voor niet COVID19 patiënten  

• zoals normaal de indicaties bestaan met in achtneming van de Clinical Frailty Score (CFS) 

  

Indicaties Intensive Care 

Beoordeling door intensivist 

 

Een IC opname is NIET geïndiceerd bij 

• Clinical Frailty Score 7,8 en 9 

• Indien  Covid positief: afkapwaarde CFS >  5 

• Bij niet-Covid afkapwaarde CFS > 6. 

en/of patiënten met   

Lage waarschijnlijkheid te overleven: 

• COPD gold IV  

• Idiopathische longfibrose patiënten 

• Chronisch hartfalen NYHA IV 

Korte levensverwachting: 

• Levensverwachting < 1 jaar 

• 3e lijns oncologische behandeling oncologie 

• Patiënten > 80 jaar en gemetastaseerde maligniteit 

• Dialyse patiënt> 80 jaar 

• Patiënten > 70 jaar EN één van onderstaande criteria:  

• Gevorderde dementie CDR 2 of verpleeghuis patiënt (niet revaliderend) 

• Patiënten die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen of gaan 

• Patiënten met een actieradius van minder dan 100 meter 

• Patiënten die volledig ADL en BDL afhankelijk zijn maar niet aan bovenstaande 

criteria voldoen 
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Bijlage 6: Samenwerkingsafspraken en HAP-SEH en procedure bij opnamestop Tergooi .       
 

Routing van de patiënt van de HAP naar de SEH van Blaricum of Hilversum 

• De patiënt wordt door de huisarts naar de SEH verwezen. De huisarts informeert de dd 
specialist of arts assistent van het betreffende specialisme, bereikbaar via de Receptie van 
Tergooi: 088-7531753 (of via de lijst bereikbaarheid poortspecialismen onderaan dit 
document)  

• De specialist of arts assistent spreekt af met de huisarts op welke locatie de patiënt wordt 
verwacht. 

• De huisarts is verantwoordelijk voor de keuze van vervoer (eigen vervoer of ambulance) van 
de patiënt naar de SEH en blijft verantwoordelijk tot de patiënt op de SEH is gepresenteerd. 

• De arts assistent informeert de SEH verpleegkundige en de doktersassistente 
 

Routing van de patiënt die komt voor beelddiagnostiek en beoo0rdeling door de chirurg  

• De patiënt wordt aangemeld bij de arts assistent van de chirurgie door de huisarts 

• De arts assistent informeert de SEH verpleegkundige en de doktersassistente 

• De huisarts geeft de patiënt een ingevulde  röntgenaanvraag mee 
 

Locatie Blaricum 

De patiënt die binnendoor komt wordt altijd begeleid door de huisarts naar de SEH 

• De patiënten die acuut gezien moeten worden op de SEH mogen binnendoor komen en 
worden door de huisarts begeleid naar de SEH. Bij aankomst op de SEH draagt de huisarts de 
patiënt over aan de SEH en daarmee ook de verantwoording voor deze patiënt. 

• De begeleider van de patiënt kan de auto van de parkeerplaats bij de HAP omrijden naar de 
parkeerplaats van de SEH. Parkeren is daar gratis. 

• Overige patiënten komen buitenom en parkeren de auto bij de SEH. 
 

NB> 

• Geef urinemonsters altijd mee, dit verkort de wachttijd op de SEH aanzienlijk 

• Graag op de HAP starten met pijnstilling indien nodig voordat de patiënt naar de SEH komt 
 

Zelfverwijzers SEH 

• De SEH verpleegkundige trieert de patiënt, als de uitkomst is dat de zorgvraag voor de 
huisarts is dan belt de SEH verpleegkundige of de patiënt de HAP en krijgt een afspraak.    

 

SEH stop versus Vol ziekenhuis 

• In het geval van een SEH stop of een vol ziekenhuis wordt de supervisor van de HAP 
geïnformeerd op nr 088 1309601 door de dienstdoende voorwacht van Tergooi. 

• De te verwachten eindtijd wordt genoemd, zonder tegenbericht is de stop opgeheven op het 
aangegeven tijdstip. Is de stop eerder of later opgeheven dan wordt opnieuw contact 
opgenomen. 
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  SEH stop

Geen acute 

opvang mogelijk

Huisarts belt 

ander 

ziekenhuis

Acute 

zorgvraag?

Insturen i.o.m. 

dd. specialist

Nee

Ja

Einde proces

Einde proces

  Vol ziekenhuis

Geen bedden-

capaciteit

SEH blijft open, 

patiënt insturen 

naar SEH

Indien opname: 

Tergooi zoekt 

opnameplek

Einde proces

 
 

 

Neurologie: als SEH BLARICUM dicht: niet-acute neurologie naar Hilversum.  

Alle neurologie waarbij mogelijk trombolyse moet gebeuren: naar elders (meestal UMCU), NIET naar 

Hilversum. 

 

Vaatchirurgie: als SEH HILVERSUM dicht: niet-acute vaat naar Blaricum. Alle verdenking AAAA naar 

elders (AMC of UMCU, NIET meander), want in Blaricum kan dit niet. Als de CT scan het niet doet: 

wrs kan dan uitgeweken worden naar de PETCT. Als die het ook niet doet, is er op OK ook nog een CT 

statief 

 

Cardiologie: als SEH BLARICUM dicht: i.p. geen probleem. De patiënten gaan rechtstreeks naar de 

CCU en worden daar opgevangen.  

 

Kinder: als SEH BLARICUM dicht: als niet instabiel, wordt kind op de afdeling gezien. Als instabiel, 

naar elders, NIET naar Hilversum 

 

Hoe druk  is de SEH? 

Via onderstaande link is inzichtelijk hoe druk het is op beide SEH’s van 

Tergooi. Dit kan gebruikt worden bij het doorsturen van patiënten die op 
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beide locaties gezien kunnen worden, bijvoorbeeld voor 

beelddiagnostiek. 

 
 https://www.tergooi.nl/huisarts/hoe-druk-is-de-seh/ 

 
Bereikbaarheid Poortspecialismen Hilversum 

 8.00 – 23.00 23.00 – 8.00 

Chirurgie  
 

088-7535684 Arts assistent via    
088-7535684 

Internist  088-7535672 (tot 
17.00)  
Daarna via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Arts assistent 088-
753 5670  

Longgeneeskunde 088-7535653 (tot 
17.00) 
Daarna via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Arts assistent 088-
753 5670 

MDL 088-7535650 (tot 
17.00) 
Daarna via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Arts assistent 088-
753 5670 

Orthopedie Via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Alleen bij 
orthodienst 
(bekend op de SEH) 

Nefrologie Via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Arts assistent 088-
753 5670 

Oncologie Via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Arts assistent 088-
753 5670 

 

Bereikbaarheid Poortspecialismen Blaricum 

 8.00 - 23.00 23.00 - 8.00 

Chirurgie 088-7535683 088-7535683 

Internist  088-7535700 en 088-
7535672 (tot 17.00) 
Daarna via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Arts assistent 088-
7535669 

Neurologie 088-7535648 (tot 17.00) 
Daarna via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Dd neuroloog via 
receptie Tergooi: 
088-7531753 

 088-7535639 (tot 17.00) 
Daarna via de receptie 
Tergooi: 088-7531753 

Dd uroloog via 
receptie Tergooi: 
088-7531753 

Geriatrie 088-7535678 (tot 17.00) 
Daarna arts assistent  via 
de receptie Tergooi: 088-
7531753 

Arts assistent via 
receptie Tergooi: 
088-7531753 

Kindergeneeskunde 088-7535664 Arts assistent via 
receptie Tergooi: 
088-7531753 

 

 

 

https://www.tergooi.nl/huisarts/hoe-druk-is-de-seh/

