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Volckaert, De Riethorst Stromenland en Schakelring heropenen 
cohortafdeling voor coronapatiënten per 9 juni 2020 
 

Informatie voor verwijzers 
 

Spoedzorg voor Coronapatiënten Volckaert, locatie Buurstede 17 in Oosterhout 
 
Vanaf dinsdag 9 juni 2020 kunnen oudere Coronapatiënten op Vlieland terecht. Op de 
afdeling kunnen patiënten met Corona terecht die niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen 
of die worden overgeplaatst vanuit het ziekenhuis. De afdeling biedt plaats voor13 patiënten.  
Hiermee nemen we “het stokje” over van onze collega’s van Thebe/De Marq. Zij hebben de 
cohortafdeling per 8 juni 2020 gesloten. Vlieland zal namens de regio de afdeling zijn voor 
somatische Coronapatiënten. De PG-Coronapatiënten kunnen terecht bij Stichting 
Groenhuyzen. 
 
U wilt vanuit het ziekenhuis of als huisarts een Coronapatiënt insturen naar 
afdeling Vlieland, locatie Buurstede 17 in Oosterhout 
 
Deze afdeling is een noodvoorziening gericht op mensen met Covid-19.  De verpleging 
van de patiënten gebeurt in strikte isolatie volgens de richtlijnen van het RIVM. Er is een 
team van vaste medewerkers aanwezig. Een specialist ouderengeneeskunde is medisch 
verantwoordelijk voor deze afdeling.  
 

Opnamebeleid en in- en exclusiecriteria 

• Doorplaatsing ziekenhuis en bewezen COVID-19 

• Plaatsing vanuit de thuissituatie vanuit klinisch beeld Corona en/of bewezen 

• Opname kan 24/7 plaatsvinden 
 

Inclusiecriteria (let op: deze kunnen op korte termijn wijzigen als gevolg van de meest 
recente ontwikkelingen en inzichten): 
 
- medisch stabiele patiënt vanuit ziekenhuis en bewezen COVID-19 waarbij overname 

vanuit ziekenhuis geïndiceerd is en isolatie noodzakelijk is; 
-  (pre)terminale patiënt vanuit ziekenhuis en bewezen/hoge verdenking COVID-19 waarbij 

de laatste zorg op cohortafdeling geboden kan worden en isolatie noodzakelijk is; 
-  medisch stabiele patiënt vanuit thuis en bewezen COVID-19 waarbij de thuissituatie 

onhoudbaar is (waar mogelijk blijven patiënten met ondersteuning thuis); 
- er dienen behandelbeperkingen te zijn afgesproken met de patiënt en in de medische 

overdracht te zijn opgenomen. We werken volgens de landelijke richtlijnen: geen 
beademing en niet reanimeren, wel inzet AED. Er kan zuurstof toegediend worden. 

 
Exclusiecriteria: 
- IV medicatie 
- patiënten met dementie/dementieel beeld (geen IBS) 
- psychiatrie (bloeiend) 
- verslavingszorg 
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- 24-48 uur klachtenvrij, dan gaat de patiënt terug naar huis 
 
Vanuit huisarts 
De huisarts maakt op basis van het klinisch beeld van Coronapatiënten een afweging voor 
het insturen van patiënten naar het ziekenhuis dan wel de Corona-afdeling van Volckaert. 
 
Vanuit het ziekenhuis 
Bewezen Covid-19, dan wel een klinisch beeld dat het vermoeden geeft van Corona (er 
is sprake van koorts en/of luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of 
kortademigheid). Door deze klachten is de patiënt in de thuissituatie dusdanig 
zorgafhankelijk dat deze zorg niet veilig thuis geboden kan worden.  
 

Verwijzing 
Verwijzing vindt plaats op werkdagen via het Cliëntenservicebureau. 
Verwijzing vanuit HAP en ziekenhuis in ANW-uren vindt plaats via het zorgteam van 
Vlieland. 
 

Te hanteren product verwijzing is ELV hoog complex, ELV palliatief of reeds aanwezige 
WLZ- indicatie.  
 

Bedden op de app 
De beschikbare bedden zijn zichtbaar via Verwijshulp.nl en via de zorgbedMB-app.  
 

Waar kunt u als verwijzer (ziekenhuis/huisarts) terecht 
Voor aanmelding: 
- Tijdens kantooruren: Cliëntenservicebureau  0162 - 480986 
- Tijdens avond – nacht en weekenduren: Zorgteam Vlieland 06 - 82679433 
 

Consultatie SO (specialist ouderengeneeskunde): 
- Tijdens kantooruren direct met het medisch secretariaat: 0162 - 375371 
- Tijdens avond, nacht en weekend: 040 – 7440504 In het keuzemenu kiezen voor 

optie 1 
 
Bij aanmelding zijn de volgende gegevens nodig: 
- korte duiding grondslag 
- korte beschrijving van de patiëntsituatie en waarom opname op de cohortafdeling 

geïndiceerd is 
- NAW/BSN 
- medische overdracht (denk aan, O2-behoefte, sondevoeding, wonden) 
- actueel medicatieoverzicht en medicatie tot de eerstvolgende werkdag 
- indien van toepassing verpleegkundige overdracht 
- contactgegevens van de verwijzer 
 
Bezoek 
Het is niet mogelijk bezoek te ontvangen op de afdeling. Indien er sprake is van 
naderend overlijden worden er individuele afspraken gemaakt. 
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Wij hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen kunt u 
terecht bij Hans Heithuis, teammanager Vlieland. Hij is tijdens kantoortijden 
bereikbaar: 06 – 14899181. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de 
bereikbaarheidsdienst: 06 – 13583363. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Mevr. E. Biemans MSc 
Clustermanager Volckaert 
 


