Overzicht van alle relevante documenten
voor de medisch-specialistische zorg
Patiënten met (mogelijk) COVID-19
THUIS NIET ZIEK
Vóór
COVID-19
besmetting

Bij
COVID-19
besmetting

Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van
proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning (advance care planning)

Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed

Vaccinatie rondom zwangerschap en kraambed

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

Triage bij consult huisarts/SO, inschatting noodzaak
verwijzing van oudere patiënt, voor- en nadelen ziekenhuisopname

OP DE SEH
Op de SEH
na verwijzing

Leidraad voor opname van patiënten met (verdenking
op) COVID-19 besmetting in het ziekenhuis

o.a. aandachtspunten bij aanmelding patiënt voor
SEH-beoordeling door verwijzer, bij beoordeling
patiënten op SEH

Leidraad diagnostiek bij patiënten met een opname-indicatie en verdenking COVID-19 infectie

Plek van PCR, CT-thorax, met flow-diagram

INFECTIEPREVENTIE TIJDENS OPNAME
Leidraad Infectiepreventie maatregelen voor de
ziekenhuiszorg van COVID-19 (verdachte) patiënten

Vroege herkenning, isolatie, voorzorgsmaatregelen,
transport, afnemen diagnostiek, reiniging en desinfectie,
afvoer afval en linnengoed, maatregelen bij overlijden

DIAGNOSTIEK
Leidraad diagnostiek bij patiënten met een
opname-indicatie en verdenking COVID-19 infectie

Plek van PCR, CT-thorax, flow-diagram

Protocol CT-thorax COVID-19
Handreiking Doel en standaardverslag CT-Thorax
Voorbeeldcasuïstiek

Protocol en verslaglegging CT-thorax

Bronchoscopie in tijden van SARS-COV-2 pandemie

Beslissing wel of geen bronchoscopie bij COVID-19
verdachte patiënten

BEHANDELING
Tijdens
opname
in het
ziekenhuis

Medicamenteuze behandeling
Studieresultaten en studiekwaliteit medicamenteuze
behandeling COVID-19

Medicatie

Leidraad Medicamenteuze behandelopties voor
patiënten met COVID-19

Medicatie

Leidraad Corticosteroïden bij de behandeling van
COVID-19

Corticosteroïden

Beademing
Leidraad niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij
acuut respiratoir falen ten gevolge van COVID-19

Niet-invasieve ademhalings-ondersteuning

Leidraad Buikligging bij patiënten met COVID-19 en
niet-invasieve beademing of 'high flow nasal oxygen'
toediening

Buikligging bij beademing

Complicaties
Modules Cardiovasculaire complicaties COVID-19

Cardiovasculaire complicaties

Leidraad COVID-19 coagulopathie

Tromboseprofylaxe en diagnostiek coagulopathie

Delier bij patiënten met COVID-19

Delier

Fysiotherapie
Aanbevelingen voor ziekenhuisfysiotherapie bij
COVID-19 patiënten
Factsheet fysiotherapie bij COVID-19 patiënten tijdens
ziekenhuisopname

Aanbevelingen voor fysiotherapie bij COVID-19 tijdens
ziekenhuisopname

Kinderen met COVID-19
Protocol instructie inhalatietherapie bij kinderen met
(verdenking op) COVID-19 besmetting

Inhalatietherapie bij kinderen met COVID-19 besmetting

Coronavirus en kinderen en adolescenten met een
chronische ziekte

COVID-19 bij kinderen en adolescenten met chronische
ziekte

Beleid neonaat bij zwangere met verdenking COVID-19

Beleid neonaat bij zwangere met verdenking COVID-19

NVK-standpunt COVID-19 en kinderen

NVK standpunt COVID-19 en kinderen

Overige specifieke patiëntengroepen

Tijdens
opname
in het
ziekenhuis

Advies behandeling ILD bij patiënten met en zonder
COVID-19

Behandeling van COVID-19 bij patiënten met ILD

Standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en
kraambed

Standpunt t.a.v. COVID-19 en zwangerschap, bevalling
en kraambed

Richtlijn GGZ en Corona

Omgaan met psychiatrische patiënten die besmet zijn
met COVID-19

Blauwdruk corona en immunosuppressie biologicals

Adviezen over aanpassing dermatologische immunosuppresie biologicals bij patiënten met COVID-19

IC-OPNAME
Overige specifieke patiëntengroepen
Richtlijnenoverzicht op de IC

Overzicht, inclusief filmpjes, van diagnostiek en
behandeling op IC

Leidraad Alternatieven voor ic-beademingstoestellen

Overzicht alternatieven voor IC-beademingstherapie in
het geval van een tekort aan beademingstoestellen

Triage voor IC-opname bij ontoereikende beddencapaciteit
Actueel overzicht zorgcapaciteit

Actueel overzicht beddencapaciteit (inloggen nodig)

Draaiboek pandemie deel 1

Criteria voor triage op basis van medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3, opschalen en
piek-capaciteit

Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de
COVID-19 pandemie

Criteria voor triage op basis van niet-medische
overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3

HERSTEL OF ONTSLAG UIT ZIEKENHUIS
Niet meer besmettelijk verklaren
Leidraad Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie

Overwegingen om patiënt COVID-19 vrij (niet meer
besmettelijk) te beschouwen

Vervroeg ontslag
Herstel of
ontslag
uit het
ziekenhuis

Leidraad Vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten
met zuurstofbehoefte naar huis of naar een andere
zorglocatie met monitoring

Handvatten voor vervroegd ontslag van
zuurstofbehoeftige COVID-19 patiënten

Nazorg en palliatieve zorg
Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19
Revalidatie en nazorg modules op Richtlijnendatabase

Adviezen t.a.v. revalidatie en nazorg voor patiënten met
COVID-19 die behandeld zijn in ziekenhuis en eerste lijn

Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19

Adviezen t.a.v. nazorg voor patiënten met COVID-19 die
IC-behandeling hebben gehad

COVID-19 pagina palliaweb

Adviezen t.a.v. palliatieve zorg bij COVID-19, voor zowel
binnen als buiten het ziekenhuis

Overzicht van alle relevante documenten
voor de medisch-specialistische zorg
Overige patiëntenzorg in het ziekenhuis ten tijde van COVID-19 pandemie
Omgaan met patiënten die behandeling voor of diagnostiek naar andere aandoeningen moeten ondergaan
(en mogelijk COVID-19 hebben)
Handreiking veilige non-COVID zorg in ziekenhuizen

Algemene infectiepreventieve maatregelen en acties om
non-COVID zorg door te kunnen laten gaan

Standpunt Temperatuurmeting in het kader van screening aan de poort op COVID-19 in het ziekenhuis

Waarom standaard temperatuurmeting als screening op
COVID-19 wordt afgeraden

Overzicht infectieuze aerosol-genererende medische procedures
Overzicht Medische procedures die een infectieuze
aerosol genereren (IAGP) met SARS-CoV-2

Overzicht van aerosol genererende procedures (AGP) en
de daarbij benodigde bescherming van het zorgpersoneel.

Perioperatief traject
Leidraad Perioperatieve zorg infectiepreventie ten tijde
van COVID-19 pandemie

Maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en infectiepreventie in het perioperatieve proces
bij patiënten niet verdacht voor COVID-19

Module Pre-operatieve screening naar SARS-CoV-2
infectie bij asymptomatische patiënten ingepland voor
chirurgie onder algehele anesthesie

Adviezen t.a.v. screening op COVID-19 bij
asymptomatische patiënten ingepland voor chirurgie
onder algehele anesthesie

Leidraad Pre-operatieve diagnostiek naar COVID-19 bij
asymptomatische kinderen

Adviezen t.a.v. pre-operatieve diagnostiek bij
asymptomatische kinderen

Richtlijn Laparoscopie en COVID-19

Adviezen t.a.v. beslissing wel of geen laparoscopie bij
COVID-19 verdachte patiënten

Overige specialisme-specifieke zorg
Bronchoscopie in tijden van SARS-COV-2 pandemie

Beslissing wel of geen bronchoscopie bij COVID-19
verdachte patiënten

Leidraad infectiepreventie bij KNO-zorg

Beslissing wel of geen KNO-zorg en hoe te organiseren
bij COVID-19 verdachte patiënten

Protocol endoscopie tijdens COVID-19 epidemie

Infectiepreventieve maatregelen bij endoscopie

Leidraad Glucocorticoïdinjecties voor lokale
behandeling van pijn en steriele ontstekingen tijdens de
COVID-19-pandemie

Aanbevelingen over het gebruik van glucocorticoïdinjecties voor de lokale behandeling van pijn en steriele
ontstekingen tijdens de COVID-19-pandemie

Leidraad Corticosteroïden voor behandeling van
astma/COPD tijdens de COVID-19 pandemie

Adviezen over gebruik corticosteroïden voor behandeling astma/COPD ten tijde van COVID-19 pandemie

Documenten oncologische zorg in tijden van COVID-19
(besloten)

Besloten webpagina voor oncologische zorg ten te tijde
van de COVID-19 pandemie

GGZ
Richtlijn GGZ en Corona

o.a. adviezen over aanpassen van psychiatrische en
psychologische zorg en behandeling

Leidraad Afwegingen psychiatrische behandeling tijdens
COVID-19 pandemie

Afwegingen psychiatrische (dwang)behandeling tijden
de COVID-19-pandemie

Overzicht van alle relevante documenten
voor de medisch-specialistische zorg
Organisatorische aspecten in het ziekenhuis ten tijde van COVID-19 pandemie
(BESCHERMING TEGEN) BESMETTING VAN EN DOOR ZORGVERLENERS
Leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het
ziekenhuis (versie 19 juli 2021)

Testbeleid als zorgverleners mogelijk COVID hebben

Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische
setting vanwege SARS-CoV-2 (versie 6 mei 2021)

Gebruik PBM in het ziekenhuis, opsporen van personen
met COVID klachten

Leidraad Infectiepreventie maatregelen voor de ziekenhuiszorg van COVID-19 (verdachte) patiënten (versie 20
november 2020)

Omgaan met COVID-19 (verdachte) patiënten –
maatregelen van infectiepreventie

OP-/AFSCHALEN T.B.V. ZORGCAPACITEIT
Raamwerk voor optimaliseren en maximaliseren van klinische capaciteit voorafgaand aan en ten tijde van fase
3 in de COVID-19 pandemie en de samenvattingskaart
van het Raamwerk.

Handvatten om in de lokale en regionale context
maatregelen te treffen om klinische capaciteit te
optimaliseren en maximaliseren in voorbereiding op en
ten tijde van fase 3.

Raamwerk voor het behoud van reguliere klinische
non-COVID zorg in relatie tot de pandemische druk

Handvatten voor gesprek over afschaling van klinische
non-COVID zorg bij oplopende pandemische druk op
ons zorgsysteem

Handreiking voor keuzes bij het op- en afschalen van
reguliere poliklinische non-COVID zorg

Handvatten voor gesprek over op- en afschaling van
poliklinische non-COVID zorg bij oplopende
pandemische druk op ons zorgsysteem

Leidraad Hervatten reguliere zorg voor kwetsbare ouderen

Handvatten voor prioritering o.b.v. urgentie bij hervatten
van zorg voor kwetsbare ouderen

PATIËNTEN OVERPLAATSEN
Leidraad Criteria voor overplaatsing van COVID-19
patiënten naar een ander ziekenhuis

Criteria voor het overplaatsen van klinische COVID-19
patiënten

TRIAGE TEN TIJDE VAN FASE 3
Draaiboek pandemie deel 1

Handvatten voor triage op basis van medische
overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3,
opschalen en piek-capaciteit

Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de
COVID-19 pandemie

Handvatten voor triage op basis van niet-medische
overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3

Psychosociale ondersteuning zorgprofessionals
TIPS EN ADVIEZEN
• Magazine Medisch Specialist: Dossier Gezond blijven
• Luisteren: KNMG Artsen Podcast ‘Slimme manieren om met stress om te gaan’
• 	Federatie, LAD en DJS: flyer met tips om fysiek en mentaal fit te blijven
•	OLVG: tips hoe je goed voor jezelf en je collega’s zorgt
•	Defensie: adviezen mentale gezondheid van zorgprofessionals
•	DJS: tips van en voor aios voor het werken op een onbekende afdeling in tijden van crisis
• 	Steunpunt Coronazorgen (ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en RIVM): informatie en tips voor
zorgprofessionals om mentaal gezond te blijven.
PERSOONLIJKE COACHING
Zie Website Federatie Medisch Specialisten - Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar
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