
 
 Leidraad vervroegd ontslag COVID patiënten  
 
1. Categorieën patiënten die voor vervroegd ontslag naar huis in aanmerking komen  
 

• Categorie 1: Patiënten die ADL zelfstandig zijn en goede mantelzorg hebben gaan naar huis 
met saturatiemeter en O2, zonder thuiszorg. Inschatting duur monitoring huisarts < 5-7 
dagen.  

 
• Categorie 2a: Patiënten die niet geheel ADL zelfstandig zijn, zonder ernstige co morbiditeit, 

maar die dagelijks monitoring en enige ondersteuning behoeven, gaan naar huis met 
thuiszorg. Inschatting duur monitoring huisarts < 5-7 dagen.  

 
2. Criteria voor ontslag naar huis  
 

• 48 uur stabiel: bloeddruk, ademhalingsfrequentie < 20, glucose bekend  
• SpO2 > 93% + max 3 liter O2  
• Patiënt rookt( nu) niet en er wordt thuis niet gerookt tijdens zuurstoftherapie 

 
3. Logistiek en warme overdracht aan huisarts  
 

• Eerste telefonisch contact met huisarts voordat voorbereiding begint.  
• Vraag aan de huisarts of de weekendzorg door de HAP wordt gedaan. Zo niet dan zal de 

medisch specialist ( dd longarts of dd internist) in het weekend de patiënt bellen 
• Aanmelden 24u voor ontslag aan de transferverpleegkundige indien thuiszorg of 

ambulancetransport (met O2) nodig is.  
• Zuurstof voor thuis wordt besteld bij  de leverancier Westfalen (Tel: 0570858450) volgens 

Tergooi richtlijn: 
https://kwaliteitsportaal.itnet.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?
DocumentID=8606cc76-af42-4d33-85c3-
61adabaeef4b&PortalID=100&NavigationHistoryID=10347550 

 
• Ontslagbrief  

o Laatste controles: saturatie, tensie, pols, frequentie ademhaling, temperatuur  
o Hoeveelheid O2  
o Laatste Glucose meting en advies vervolg (zoals bijspuitschema)  
o Medicatie  

 
• Medicatie meegeven via de politheek: antistolling en dexamethason voor 3 dagen (in 

weekend) 
o Vervolgrecept medicatie door specialist via (poli)apotheek (evt thuisbezorgen)  

 
• Saturatiemeter: verstrekking + instructie via ziekenhuis  
• Longverpleegkundige belt de patiënt binnen 3 dagen na ontslag over het gebruik van de 

zuurstof en saturatiemeter.  
• PBM voor 3 dagen en instructie  

o Vervolgrecept PBM door huisarts  
 

https://kwaliteitsportaal.itnet.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=8606cc76-af42-4d33-85c3-61adabaeef4b&PortalID=100&NavigationHistoryID=10347550
https://kwaliteitsportaal.itnet.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=8606cc76-af42-4d33-85c3-61adabaeef4b&PortalID=100&NavigationHistoryID=10347550
https://kwaliteitsportaal.itnet.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=8606cc76-af42-4d33-85c3-61adabaeef4b&PortalID=100&NavigationHistoryID=10347550


• Patiënt op de triallijst COVID “patient vervroegd ontslag” plaatsen. Ook vermelden of 
patiënt in het weekend dient te worden gebeld. 

 
4. Thuismonitoring door patiënt, mantelzorg en/of thuiszorg  
 

• 3dd SpO2 meting, hartfrequentie, ademhalingsfrequentie en benauwdheid volgens de 
Borgscore: 10:00 - 15:00 - 20:00 en bij toename van klachten extra. 
o Metingen op rustig moment: 15 minuten rust (niet na inspanning, niet ‘s nachts, niet 

direct na ontwaken)  
•  Temperatuurmeten op indicatie ( 2 x per dag) 
• Glucose meting op indicatie  

o Insuline gebruikende diabetes patiënten volgens bijspuitschema in ontslagbrief en 
meegeven aan patiënt.  

o Tablet gebruikende diabetes patiënten en nieuwe hyperglycemie: zo nodig aantal dagen 
insuline. Schema zoals in ontslagbrief en meegeven aan patiënt. 

o Glucose tot 15-20 tijdelijk acceptabel.  
o Indien de dexamethason stopt kan patiënt de dag erna dosis insuline verlagen naar 

oude schema (van vóór opname) 
 

• Registratie van gegevens door mantelzorger/patiënt op papier  
• Patiënt en huisarts hebben minimaal 1dd contact; eventueel via mantelzorg of wijk 

verpleegkundige. Bij verandering klachten eventueel meer.  
• Bij een SpO2 meting lager dan 92% nogmaals meten, indien na goed rechtop zitten en na 30 

minuten nog steeds lager dan 92% belt patiënt of mantelzorg de huisarts.  
• Antistolling volgens voorschrift  
• Dexamethason volgens voorschrift  
 

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen door de mantelzorger:  
De mantelzorger dient 10 dagen quarantaine te handhaven  
 
Bij verzorging van de patiënt is er naast goed handen wassen een chirurgisch mond neusmasker 
nodig. De mantelzorger gebruikt deze maximaal 3 uur aan een stuk en maar eenmalig. Schorten 
zijn niet nodig. 
 
Bij saturatiemeting door mantelzorger: iedere keer nieuwe chirurgische mondmasker opzetten, 
daarna handen goed wassen en masker weggooien. 
 
Hoelang moeten ze dat gebruiken? Zeker 2 weken na begin van verschijnselen en totdat de patiënt 
24 uur klachten vrij is  
 
 

 
 
 



5. Monitoring door huisarts:  

• Er is dagelijks contact tussen de huisarts en 
de patiënt 

• Huisarts regelt de controle in het weekend. 
Indien dit niet door de Spoedpost Huisartsen 
wordt geregeld neemt de huisarts op vrijdag 
contact op met de met de longarts/internist 
van deze patiënt. 

• Inschatten klinisch beeld aan de hand van 
SpO2, ademfrequentie en ademarbeid.  

• Ademhalingsfrequentie en arbeid door 
mantelzorg: 10:00 - 15:00 - 20:00.  
o Hulpmiddel kan zijn: borgschaal, zie 

hiernaast  
• O2 toediening thuis maximaal 3 liter O2  in 

rust, bij inspanning eventueel ophogen tot 
maximaal 5 liter. 
o Indien  SpO2 < 92 % :  O2 ophogen tot 

max 5 liter, tot deze boven 93% is. 
o Zo nodig opnieuw insturen * als de O2 behoefte in rust > 3LO2) 

• Afbouw O2  
o Vanaf 94% 1 liter O2 eraf, SpO2 meten na 15 minuten. Of op proef geheel stop en dan 

meten. Het is niet erg als O2 tijdelijk lager dan 90-92% is.  
• Indien saturatie > 93% blijft zonder O2, mag O2 gestopt worden  
• Eventueel overleg met dienstdoende COVID-arts van oorspronkelijke ziekenhuis.  
• Bij stoppen O2, mag ook thromboseprophylaxe gestopt of na maximaal 7 dagen na ontslag.  
• Bij klinisch herstel (=geen zuurstofbehoefte meer) kan dexamethason gestopt worden of na 

maximaal 10 dagen. Niet afbouwen, ineens stoppen mag (stootkuur).  
 
 
6. Achteruitgang klinische situatie  

• De patiënten die naar huis worden ontslagen met O2 hebben een zeer kleine kans dat ze 
alsnog klinisch verslechteren. Eventuele complicaties die op kunnen treden zijn een 
superinfectie, pneumothorax, longembolieën of achteruitgang door covid-19 infectie (of 
sterke ontregelde bloedglucose waardes). Bij de volgende alarmsignalen is het nodig om te 
overleggen met een specialist over herbeoordeling in het ziekenhuis:  
o Toename O2 behoefte in rust 

❖ Toename van ademfrequentie in rust > 24/min  
❖ Afname van O2 saturatie in rust <92% met 3 LO2 
❖ Toename ervaren dyspnoe (obv Borg schaal ≥5) 

o Nieuwe koorts  
o Nieuwe (plots ontstane) pijn op de borst  
o Duidelijke klinische achteruitgang  
o Ondanks interventie sterk verhoogde glucose  

 
7. Na stoppen behandeling thuis:  

• Zuurstof retour aan provider, huisarts mailt de longverpleegkundige, I Huisman, 
ihuisman-vandenhamer@tergooi.nl  

• Saturatiemeter kan de patiënt inleveren bij de huisarts 

mailto:ihuisman-vandenhamer@tergooi.nl

