
Deze aanvullende informatie is zoals aangeleverd door de auteurs; ze is niet inhoudelijk of 
taalkundig bewerkt door de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

 

‘Evaluatie van een vervroegd ontslagtraject van COVID-19 patiënten in 

Amsterdam’  

Auteurs: 
Dhr. drs. E.W. Hoolwerf 

Organisatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling interne geneeskunde – infectieziekten 

Email: e.w.hoolwerf@amsterdamumc.nl 

 

Mvr. drs. S.J.M. Zonneveld, vice voorzitter crisisteam COVID-19 Huisartsen ROAZ Noord 

Holland en Flevoland, huisarts 

Email: stellazonneveld@gmail.com  

 

Mvr. dr. P.T. Nieuwkerk, onderzoeker 

Organisatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling medische psychologie 

Email: p.t.nieuwkerk@amsterdamumc.nl 

 

Dhr. dr. M.R.D. Bedert, postdoctoraal onderzoeker 

Organisatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling interne geneeskunde 

Email: m.r.d.bedert@amsterdamumc.nl  

 

Mvr. drs. S.F.M. Nijman, longarts 

Organisatie: Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling longziekten 

Email: s.nijman@amsterdamumc.nl  

 

Mvr. dr. N. Posthuma, internist-acute geneeskunde 

Organisatie: BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam, afdeling interne geneeskunde 

Email: n.posthuma@bovenij.nl 

 

Dhr. dr. H.J. Reesink, longarts 

Organisatie: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, afdeling longgeneeskunde 

Email: h.j.reesink@olvg.nl  

 

Dhr. drs. E.C. (Kees) Kanters, huisarts 

Nevenfunctie: medisch manager huisartsenposten Amsterdam 

Email: k.kanters@huisartsenpostenamsterdam.nl  

 

Dhr. prof. J.M. Prins, hoofd afdeling interne geneeskunde AUMC, internist infectioloog 

Organisatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling interne geneeskunde 

Email: j.m.prins@amsterdamumc.nl 

 

Dhr. dr. M. van der Valk, internist infectioloog 

Organisatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling interne geneeskunde – infectieziekten 

Email: m.vandervalk@amsterdamumc.nl  

  

mailto:e.w.hoolwerf@amsterdamumc.nl
mailto:stellazonneveld@gmail.com
mailto:p.t.nieuwkerk@amsterdamumc.nl
mailto:m.r.d.bedert@amsterdamumc.nl
mailto:s.nijman@amsterdamumc.nl
mailto:n.posthuma@bovenij.nl
mailto:h.j.reesink@olvg.nl
mailto:k.kanters@huisartsenpostenamsterdam.nl
mailto:j.m.prins@amsterdamumc.nl


Introductie 

Recent werden in dit tijdschrift de ervaringen met 49 stabiele COVID-19 patiënten 

gerapporteerd die vervroegd ontslagen werden met zuurstoftoediening thuis en begeleiding 

door een longarts of longverpleegkundige op afstand (ntvg.nl/D5740). In oktober 2020 werd 

in Amsterdam een project gestart waarbij covid-19-patiënten vervroegd met zuurstofsuppletie 

werden ontslagen en daarna begeleid werden door de eigen huisarts. Wij rapporteren de 

veiligheid van deze aanpak, en tevens de verwachtingen vooraf en tevredenheid achteraf van 

alle betrokkenen. 

 

Methode 
Volwassen Covid-19-patiënten, opgenomen in Amsterdam (Amsterdam UMC, OLVG of 

Boven IJ ziekenhuis), die tenminste 48 uur stabiel waren met een zuurstofsaturatie van 

minimaal 94% en maximaal 3 l/min zuurstofsuppletie, kwamen in aanmerking voor vervroegd 

ontslag. Voorafgaande aan ontslag kregen ze uitleg over gebruik van een pulsoximeter 

(ihealth P03M, CE/FDA gecertificeerd) en zuurstofapparatuur. Dexamethason en trombose 

profylaxe werd conform huidige behandelrichtlijnen gecontinueerd zolang dat geïndiceerd 

was. Verdere begeleiding vond plaats door de eigen huisarts aan wie patiënt mondeling en 

schriftelijk werd overgedragen. Prospectieve inclusie in deze evaluatie vond plaats tussen 18 

januari en 26 maart 2021. Patiënten ontslagen tussen 23 oktober 2020 en 18 januari 2021 

werden retrospectief geïncludeerd. Wij verzamelden klinische gegevens en namen 

vragenlijsten af voorafgaande aan ontslag en 14 dagen nadien, bij patiënten, huisartsen en 

mantelzorgers. 

 

Resultaten 

We includeerden 113 patiënten, waarvan 40 in het retrospectieve cohort. De mediane leeftijd 

was 58 jaar en de mediane opnameduur acht dagen. Na ontslag kon 96% (108/113) van de 

patiënten telefonisch worden bereikt. Mediane duur van zuurstofsuppletie na ontslag was 8 

dagen (IQR 4-14). Na ontslag vond contact tussen huisarts en patiënt met name telefonisch 

plaats (mediaan 6 keer in twee weken). Vier patiënten (3.7%) werden binnen 14 dagen na 

ontslag heropgenomen. Respiratoire achteruitgang lag aan alle heropnames ten grondslag, 

respectievelijk veroorzaakt door een Aspergillus superinfectie, bacteriële superinfectie, 

decompensatio cordis en hoestbuien met desaturaties.  

Het merendeel van respondenten gaf hoge beoordelingen over het gevoel van veiligheid  en 

vertrouwdheid met zuurstoftherapie thuis. (figuur 1 en 2). Patiënten en huisartsen 



beoordeelden het project mediaan met een rapportcijfer 8. Vier patiënten en twee huisartsen 

gaven een 5 of lager. Slechte communicatie rondom het ontslag naar patiënt en huisarts was 

hiervoor de voornaamste reden. Twaalf procent van de huisartsen bleek in de 24 uur 

voorafgaande aan ontslag niet gecontacteerd te zijn en 42% gaf aan ontslagbrieven niet op tijd 

te hebben ontvangen. 

 

Beschouwing 

Een vervroegd ontslagtraject bij COVID-19, begeleid door de eigen huisarts, is een veilige 

manier om de capaciteit in de tweede lijn  te vergroten. Patiënten, huisartsen en mantelzorgers 

voelden zich veilig en bekwaam om de nodige (zelf) zorg te leveren en beoordeelden het 

traject mediaan met een 8. Het aantal heropnames binnen 14 dagen na ontslag was laag 

(3.7%). Begeleiding door huisartsen na ontslag vond met name telefonisch plaats. Een tijdige 

en goede overdracht bij ontslag en adequate logistiek van de zuurstoflevering zijn hierbij 

aandachtspunten. Recent heeft de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), mede gebaseerd 

op ons transmuraal zorgpad, de landelijke leidraad voor vervroegd ontslag bij COVID-19 

patiënten gepubliceerd1. 

 

1. Leidraad vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte naar huis of 

naar een andere zorglocatie met monitoring, versie 1. Utrecht: de Federatie Medisch 

specialisten (FMS); 2021  



Figuur 1 – Patiënten: verwachtingen en ervaringen 
 

Resultaten van de patiënt vragenlijsten van voor ontslag (dag 0) en en na ontslag (dag 14) in 

boxplot met mediaan, interkwartielafstand en range. De bovenste rij bevat alle respondenten 

uit het prospectieve cohort, de middelste enkel de respondenten uit dit cohort die de 

vragenlijsten op beide tijdspunten hebben ingevuld. Zie bijlage b voor de volledige vragen. 

Antwoorden op dag 0 en dag 14 waren niet statisch significant verschillend (Wilcoxon-

signed-rank toets). 

 

Opbouw antwoordenopties: 1. Heel veilig, 2. Veilig, 3. Een beetje veilig, 4. Een beetje 

onveilig, 5. Onveilig, 6. Heel onveilig. 
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Figuur 2 – Mantelzorgers en huisartsen: verwachtingen en ervaringen  

Resultaten van de mantelzorgers en huisartsen vragenlijsten van voor ontslag (dag 0) en en na 

ontslag (dag 14) in boxplot met mediaan, interkwartielafstand en range. De bovenste rij bevat 

alle respondenten uit het prospectieve cohort, de middelste enkel de respondenten uit dit 

cohort die de vragenlijsten op beide tijdspunten hebben ingevuld. Zie bijlage b voor de 

volledige vragen. Slechts de antwoorden met een * waren significant veranderd tussen dag 0 

en dag 14 (Wilcoxon-signed-rank toets). 

 

Antwoordenopties van de eerste drie vragen: 1. Heel erg beschermd, 2. Nogal beschermd, 3. 

Een beetje beschermd, 4. Helemaal niet beschermd. Overige vragen: 1. Heel makkelijk, 2. 

Makkelijk, 3. Beetje makkelijk, 4. Beetje moeilijk, 5. Moeilijk, 6. Heel moeilijk.  



Figuur 3 – Flowchart procedure vervroegd ontslag (online bijlage) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pre-existente longziekten, waarvoor zuurstofafhankelijkheid. 

Afkortingen: SpO2, zuurstofsaturatie gemeten met pulsoximetrie; ADL, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen; z.n., zo nodig 
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Tabellen 
 

Tabel 1 – Klinische kenmerken bij ontslag (online bijlage) 
 

Ziekenhuizen 

Totaal 

(n=113) 

Man/vrouw, n 71/42 

Leeftijd (jaren), mediaan (IQR) 58 (51-66) 

Pre-existente comorbiditeiten, n   

Hart- en vaatziekten*** 20 

BMI > 30 kg/m2 24 

Hypertensie 43 

Chronische nierziekte (eGFR <60 ml/min) 10 

Secundaire immuunstoornis 12 

Atrium fibrilleren 7 

Maligniteit (actieve behandeling) 9 

Diabetes mellitus type 1of 2 25 

Astma/COPD 17 

Ziektedagen voor opname (n=112)*, mediaan (IQR) 9 (7-12) 

PCR+ tot opname (dagen) (n=107)*, mediaan (IQR) 7 (4-10) 

IC opname, n 27 

Duur IC verblijf (dagen), mediaan (IQR) 7 (5-8) 

HFNOT op IC, n 22 

Duur HFNOT op IC (dagen), mediaan (IQR) 4 (3-7) 

Intubatie, n 10 

Duur intubatie op IC (dagen), mediaan (IQR) 6 (4.5-7) 

Opnameduur (dagen), mediaan (IQR) 8 (5-13) 

IC patiënten (n=27) 16 (13-20) 

niet-IC patiënten (n=86) 7 (5-10) 

Max. O2 ondersteuning tijdens opname  (n=87)**, mediaan (IQR) 6 (3-10) 

Complicaties tijdens opname, n   

Diep veneuze trombose 5 

Longembolie 8 

Ontslag met thuiszorg, n 20 

Afkortingen: IQR, interkwartielafstand; IC, Intensive Care; PCR+, positieve 

Polymerase Chain Reaction-test op SARS-CoV-2; HFNOT, zuurstoftherapie met 

hoge nasale flow. 

 

*Dagen van ziekte/PCR+ voor opname konden in de missende gevallen niet 

achterhaald worden uit het dossier wegens overplaatsingen uit andere centra. ** 

Geïntubeerde patiënten of patiënten met zuurstof met hoog nasale flow werden uit 

deze berekening gelaten. *** Omvat patiënten met (doorgemaakt) cerebrovasculair 

accident,  transient ischemic attack, myocardinfact, angina pectoris of perifeer 

arterieel vaatlijden. 



Tabel 2 – Kwaliteit van leven (online bijlage) 

 

 

  

 
Prospectief cohort (n=43)  Retrospectief  

cohort (n=27)*  

SF-36, mediaan (IQR)** Dag 0  Dag 14 p Dag 14 

Fysiek functioneren 35 (15-60) 50 (20-60) .07 50 (20-65) 

Rolbeperking door fysieke problemen 0 (0-0) 0 (0-25) .71 0 (0-25) 

Lichamelijke pijn 52 (41-74) 72 (52-100) .002 62 (41-74) 

Sociaal functioneren 37.5 (25-62.5) 50 (25-75) .07 37.5 (12.5-75) 

Mentale gezondheid 68 (56-80) 80 (60-88) .003 56 (48-84) 

Rolbeperking door emotionele problemen 66.7 (0-100) 33.3 (0-100) .14 0 (0-66.7) 

Energie 35 (20-50) 50 (35-60) .01 35 (15-55) 

Algemene gezondheidsbeleving 55 (42-77) 57 (37-72) .83 50 (37-67) 

     

EORTC-QLQ-C30, mediaan (IQR)         

Kortademigheid in de afgelopen week 

op schaal van 1 tot 4***  

3 (2-3) 2 (2-3) 0.049 3 (2-3) 

Afkortingen: p, p-waarde; IQR, interkwartielafstand. De Wilcoxen-signed-rank toets is gebruikt om 

verschillen tussen dag 0 en dag 14 te vergelijken. 

 

*Reacties op vragen die enkel in de dag 14 vragenlijst gesteld werden. 

** Hogere scores corresponderen met een betere kwaliteit van leven. 

***Antwoordopties waren: 1. Helemaal niet, 2. Een beetje, 3. Nogal, 4. Heel erg. 



Tabel 3 – Ervaringen huisartsen (online bijlage) 

  

 
Prospectief 

cohort (n=29) 

Retrospectief 

cohort (n=21) 

Totaal 

(n=50) 

Aantal huisbezoeken in 14 dagen, mediaan (range)    

Gepland 0 (0-20) 0 (0-2) 0 (0-20) 

Ongepland 0 (0-3) 0 (0-0) 0 (0-3) 

Aantal telefonische contacten in 14 dagen, mediaan (range) 5 (0-14) 6.0 (3-14) 6 (0-14) 

Gepland 5 (0-14) 5 (3-14) 5 (0-14) 

Ongepland 0 (0-2) 0 (0-2) 0 (0-2) 

Aantal dagen tot patiënt uit controle ontslagen werd, mediaan (IQR) 10 (6-14) 13 (10-14) 10.5 (7-14) 

Patiënten die langer dan 14 dagen in controle bleven, n (%) 10 (35%) 8 (38%) 18 (36%) 

     

Contact met het ziekenhuis 24 voor ontslag, n (%) 26 (90%) 15 (71%) 41 (82%) 

Zo ja, tevreden met dit contact, n (%) 23 (89%) 14 (93%) 37 (60%) 

Contact met het ziekenhuis na het ontslag, n (%) 6 (21%) 6 (29%) 12 (24%) 

Zo ja, tevreden met dit contact, n (%) 4 (67%) 5 (83%) 9 (18%) 

Ontslagbrief op tijd ontvangen, n (%) 17 (59%) 12 (57%) 29 (58%) 

Klopte de situatie van patiënt met hoe dit overgedragen was door 

het ziekenhuis, n (%) 
28 (97%) 21 (100%) 49 (98%) 

     

Patiënt goed geïnstrueerd t.a.v. gebruik saturatiemeter , n (%) 28 (97%) 19 (91%) 47 (94%) 

patiënt goed geïnstrueerd t.a.v. gebruik zuurstofvoorziening, n (%) 23 (80%) 17 (81%) 40 (80%) 

patiënt goed geïnstrueerd t.a.v. toediening trombose profylaxe, n 

(%) 
   

Ja 23 (79%) 12 (57%) 35 (70%) 

Niet van toepassing 5 (17%) 7 (33%) 12 (24%) 

Mantelzorger goed geïnstrueerd t.a.v. gebruik PBM, n (%)    

Ja 14 (48%) 12 (57%) 26 (52%) 

Niet van toepassing 14 (48%) 8 (38%) 22 (44%) 

     

Rapportcijfer voor het project (1 - 10), mediaan (IQR) 8 (7-8.5) 7.5 (6.25-8.5) 8 (6.88-8.5) 

Afkorting: t.a.v., ten aanzien van; PBM, persoonlijke beschermingsmiddelen; IQR, 

interkwartielafstand. 

 



Tabel 4  - Ervaringen patiënten (online bijlage) 
 

 

Prospectief 

cohort (n=52) 

Retrospectief 

cohort (n=28) 

Totaal 

(n= 80) 

Na hoeveel dagen nam de huisarts contact met u op? 

 
   

Op de dag van ontslag, n (%) 9 (17%) 3 (11%) 12 (15%) 

Na 1 dag 23 (44%) 19 (68%) 42 (53%) 

Na 2 dag 6 (12%) 3 (11%) 9 (11%) 

Na 3 dag 4 (8%) 2 (7%) 6 (8%) 

Na 4 dagen of later 5 (10%) 1 (4%) 1 (1%) 

Niet 5 (10%) 0 (0%) 5 (6%) 

  
   

Heeft u contact gehad met de huisartsenpost in de 14 dagen na ontslag? 

 
   

Ja, er werd contact met mij opgenomen, n (%) 4 (8%) 6 (21%) 10 (13%) 

Ja, ik heb zelf contact opgenomen 2 (4%) 5 (18%) 7 (9%) 

Nee 46 (89%) 17 (61%) 63 (79%) 

  
   

Stel dat u nogmaals opgenomen wordt met dezelfde gezondheidsklachten en u opnieuw moest kiezen of u 

eerder uit het ziekenhuis met ontslag gaat of dat u langer opgenomen blijft. 

Wat zou u dan met de kennis en ervaring van nu kiezen? 

 
   

Zeker kiezen voor eerder naar huis, n (%) 20 (39%) 14 (50%) 34 (43%) 

Waarschijnlijk kiezen voor eerder naar huis 18 (35%) 9 (32%) 27 (34%) 

Waarschijnlijk kiezen voor langer in ziekenhuis 13 (25%) 5 (18%) 18 (23%) 

Zeker kiezen voor langer in ziekenhuis 1 (2%) 0 (0%) 1 (1%) 

  
   

 

Wat voor rapportcijfer geeft u dit traject (1-10),  

mediaan (IQR)  

8 (7.5-8.5) 

  

8 (8-9) 

  
8 (7.5-8.5) 

Afkorting:  IQR, interkwartielafstand  


