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Verwijzen of niet?
Op welke gegevens baseer ik een verwijzing?
1. Het klinisch beeld, inclusief de ABCD-benadering en
de kans op een gecompliceerd beloop bij deze
specifieke patiënt
2. De mogelijkheid voor goede monitoring
• Voldoende middelen beschikbaar
• Is het systeem voldoende toegerust (patiëntmantelzorger én zorgsysteem)
3. De wensen / ideeën van de patiënt ten aanzien van
verwijzing

Het klinisch beeld

Wanneer wordt verwijzing door het NHG geadviseerd?
• Ernstig zieke patiënt
• Snelle klinische achteruitgang (zeker mogelijk)
• Ademhalingsfrequentie > 24 / min
• Saturatie < 92-94% (mits geen ernstig COPD of
anderszins bekend met lage saturatie)
Bijkomende overwegingen!
• De patiënt kan niet benauwd ogen, maar toch een
lage saturatie hebben
• Overleg laagdrempelig met internist/longarts
• Bron: Coronadossier NHG https://corona.nhg.org/behandeling/#verwijzing

De mogelijkheden voor monitoring
• Regelmatige monitoringª moet mogelijk zijn
• Klinisch beeld
• Saturatie
• Ademhalingsfrequentie
• Temperatuur
• Het systeem moet hiertoe voldoende uitgerust zijn!
• De patiënt/mantelzorger moeten er toe in staat zijn
• Het zorgsysteem moet er toe in staat zijn, bij
voorkeur door samenwerking huisarts-thuiszorg
• Zo mogelijk (ook) met thuismonitoring
ªwat is regelmatig?

De mening/wens van de patiënt
Overwegingen bij het besluit ‘Verwijzen of niet?’
• Wat wil de patiënt? Hoe kijkt hij/zij tegen opname
aan?
• Wat verwacht de patiënt van de opname?
• Welk beeld heeft de patiënt van de opname en welk
beeld heeft de patiënt van het beloop (Wat is het te
verwachten scenario?)
én
• Wat is er eerder (bij voorkeur!!) hierover besproken?

Eerder gesproken over behandelwensen?
Het bespreken van behandelwensen en beslissingen
met betrekking tot het levenseinde (= proactieve
zorgplanning of Advance Care Planning/ACP) gebeurt
weinig en heeft meerwaarde:

Dus begin er op tijd mee, we hebben er een landelijke
leidraad voor, met een uniform format voor het
vastleggen van proactieve zorgplanning (digitaal en papier)
https://palliaweb.nl/publicaties/leidraad-proactieve-zorgplanning-(1)

Wat zou ik bij deze patiënt doen?
• Thuis laten met goede (thuis)monitoring
• In de wetenschap dat het laveren is tussen
‘ZEKERHEID’ en ‘REALITEIT’

