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VERSIE 17-04 Onderwerp: zorg voor ouderen met Covid-19 of een vermoeden hiervan. 

 

Beste huisarts,  

 
We informeren u graag over de organisatie van de zorg voor de ouderen ten tijde van Covid-19 crisis. 
Plaatsing van patiënten met de diagnose Covid+ of een verdenking daarvan, die intramurale zorg 
nodig hebben, wordt georganiseerd via het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam  telnr: 020-
262 81 12 

De triagisten zijn 7 dagen per week bereikbaar van 8.30 tot 23 uur. Zij hebben inzicht in het totaal 
aantal beschikbare bedden op de Covid-19 units in de regio en meestal ook daarbuiten. 
Medisch inhoudelijk is uiteraard overleg mogelijk met de specialisten ouderengeneeskunde van de 
verschilende VVT organisaties.  
 
Uitgangspunt: thuis als het kan. 
Indien mogelijk zal de cliënt thuis zorg ontvangen. Het maximaal aantal zorgmomenten  dat we 
kunnen bieden ligt ten tijde van de Covid-19 crisis lager dan normaal. Daarom is het ook van belang 
dat er mantelzorg beschikbaar is om zorg te bieden.  
 
Criteria voor de inzet van wijkverpleging bij Covid+ of Covid verdachte patiënten: 
Alleen verpleegkundig en medisch noodzakelijke zorg wordt geboden. 
Bij bestaande cliënten vindt er een herbeoordeling  plaats door de wijkverpleegkundige om te kijken 
hoe de zorg afgeschaald kan worden indien nodig. 
 
Wat verstaan we onder verpleegkundig  en medisch noodzakelijke zorg? 

• Voorbehouden en risicovolle handelingen bij terminale zorg. Hierbij wordt ook de inzet van 

mantelzorg overwogen. 

• Risicovolle en voorbehouden handelingen die cliënten of mantelzorg niet zelf kunnen 

aanleren. 

• Voedsel- en vochtinname als cliënten hierin afhankelijk zijn van zorg. 

• Zorg aan cliënten met dementie bij een dreigende crisis (volgens inschatting van de 

casemanager en of de wijkverpleegkundige). 

Aanmelding wijkverpleging. 
Voor aanmelding  voor  wijkverpleging kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau van 
één van de thuiszorgaanbieders in Amsterdam. Afhankelijk van de VVT-organisatie wordt de cliënt 
verzorgd door een speciaal ingericht Covid-thuiszorgteam of door het reguliere team dat de 
voorgeschreven beschermende maatregelen treft.  
 
Als thuis blijven niet mogelijk is. 
Als thuis blijven niet mogelijk is neemt u contact op met het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg 
Amsterdam via: 020-262 81 12 
U wordt gevraagd de postcode van de cliënt in te toetsen en wordt vervolgens doorverbonden met 
één van de triagisten die tussen 8.30 uur en 23 uur bereikbaar zijn. 
 
Covid-19 units bij de VVT. 
In Amsterdam zijn 6 locaties met cohort Covid-19 units ingericht. Alle units leveren afhankelijk van 
de behoefte van de cliënt, herstelgerichte zorg of palliatieve zorg. Twee van de units zijn 
gespecialiseerd in de zorg voor cliënten met PG problematiek en dwaalgedrag . 
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Vermoeden Covid-19 
Bij een cliënt met vermoeden op Covid-19, dient er eerst getest te worden, alvorens de juiste locatie  
bepaald kan worden. Eventueel kan ter overbrugging door het Covid thuiszorg team zorg  ingezet 
worden. 
 
Beleid ten aanzien van cliëntprocessen. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beleid voor opname van cliënten op ELV, GRZ en 
WLZ crisisbedden.  Het doel van dit beleid is cliënten zo lang mogelijk in een veilige omgeving te 
houden. 
Alle maatregelen zijn gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare personen (met een 
hoog risico op ernstig verloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. De 
ziekenhuizen hebben te maken met grote aantallen ernstig zieke patiënten terwijl de thuiszorg en 
verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven gaan. 
 
Indicatie Status Covid-19 Verblijf / zorginzet 

Cliënt thuis voor crisisopname en ELV 
(inclusief IBS bij PG) 

Covid + 
 

Naar speciaal ingerichte locatie 

 Covid- Reguliere opname 

 Vermoeden Uitslag test afwachten (in A’dam geen 
opnamemogelijkheid bij vermoeden) 

 Geen test, geen klachten Reguliere opname 

   

Cliënt thuis op de wachtlijst voor WLZ Covid + 
 

Uitzieken voor opname (evt. met 
overbruggingszorg of mantelzorg) 

 Covid- Reguliere opname 

 Vermoeden Uitzieken voor opname 

 Geen test, geen klachten Reguliere opname 

   

Cliënt  reeds in zorg van thuiszorg Covid + 
 

Inzet Covid-19 thuiszorgteam,  
(alleen medisch noodzakelijke zorg) 
reguliere team vraagt aan 

 Covid- Afschalen zorg in reguliere team naar 
medisch noodzakelijke zorg 

 Vermoeden Inzet Covid-19 thuiszorgteam, (alleen 
medisch noodzakelijke zorg)  
reguliere team vraagt aan 

 Geen test, geen klachten Afschalen zorg in reguliere team naar 
medisch noodzakelijke zorg 

   

Nieuwe cliënt voor thuiszorg  thuiswonend   
/  na ontslag ziekenhuis / na ontslag GRZ,  
ELV, Covid unit 

Covid + Inzet Covid-19 thuiszorgteam,  
(alleen medisch noodzakelijke zorg) 

Covid- Inzetten reguliere team  
(alleen medisch noodzakelijke zorg) 

 Vermoeden Inzet Covid-19 thuiszorgteam,  
(alleen medisch noodzakelijke zorg) 

 Geen test, geen klachten Inzetten reguliere team  
(alleen medisch noodzakelijke zorg) 

   

Cliënt in afwachting van uitslag 
Covid -19 test,  voor opname ELV 

Vermoeden Inzet Covid-19 thuiszorgteam 

   

 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u sterkte toe bij de 
behandeling van de Covid-19 patiënt. 
 
Met vriendelijke groet, Managers van het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam 


