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Naar aanleiding van signalen dat er afgelopen weekend langdurige visites waren waarbij er getracht is 

zuurstof therapie thuis te organiseren het volgende beleid. 

 

Zuurstof therapie is meestal een tweedelijns behandeling.  

Mocht er  bij een patiënt overwogen worden om zuurstof behandeling thuis te geven ivm 

verdenking/aangetoonde COVID-19 dan kan er overlegd worden met de Covid-consulent van het 

ASZ. Telefoon-nummer :  078-6541701 (“Covid telefoon”). Deze telefoon wordt aangenomen door de 

longartsen en soms ook door de internisten, zie ook het stroomschema in het artikel hierover. 

 

Indien er besloten wordt dat zuurstoftherapie een meerwaarde heeft dat kan de huisarts dit binnen 24 

uur aanvragen met ondersteuning van een triagist (ANW) of doktersassistente (dagpraktijk).  

Er hoeft dus niet thuis bij de patiënt te worden gewacht op de aanvraag. 

 

In de palliatieve fase werkt zuurstoftherapie, net als sondevoeding, onnodig levensverlengend 

waardoor het in deze fase geen plaats heeft. 

Als er wordt overgegaan op comfortbeleid/palliatieve sedatie kun je de hoeveelheid O2 afbouwen op 

geleide van de kliniek (dus niet meer o.b.v. de saturatie). Hierover kan ook overlegd worden met de 

“Covid telefoon”. 

 

Overweeg conform het nieuwe testbeleid van de GGD of deze patiënt getest dient te worden op 

COVID-19 , zie ook het document ‘Testbeleid patiënten en de werkwijze’. In de visite-auto zijn E-

swabs aanwezig. 

 

Zuurstoftherapie aanvraag procedure :   

- overleg over indicatie met Covid-consulent ASZ via de Covid telefoon 078-6541701. 

- aanvraag indienen bij firma Westfalen( zie hieronder) via digitale formulier, buiten kantoortijden 

eerst bellen! 

 

Er is met de firma Westphalen overeengekomen dat er zowel overdag als tijdens de ANW-uren binnen 

24 uur geleverd kan worden. Het gaat dan om levering van een zuurstof-concentrator. 

 

Westfalen medical bv. 

telefoon 0570-858450 ( 8-18 uur) 

(In de ANW-uren altijd dit nummer bellen omdat er geen medewerker de mailbox bekijkt) 

De aanvraag verloopt digitaal via dit aanvraagformulier: 

 

https://portaal.westfalenmedical.com/thuiszorg/therapie-aanvragen 

 

https://portaal.westfalenmedical.com/thuiszorg/therapie-aanvragen

