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In samenwerking met de longartsen en longverpleegkundigen van ASZ en thuiszorgorganisaties zullen de 

longverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties ondersteunen in het aanvragen én begeleiden van 

zuurstof-therapie thuis. 

 

Zuurstoftherapie aanvraag procedure  vanaf 20 april 

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

1. Telefonisch aanmelden via de longverpleegkundigen van het ASZ of thuiszorginstellingen Aafje, Rivas 
Zorggroep en Internos kan 7 dagen per week tussen 9.00 - 20.30 uur (zie schema voor 
bereikbaarheid). Aanmelden via de mail kan dag en nacht. 
--> De huisarts (of triagist/assistent) geeft het volgende door: Naam, adres, woonplaats; 
geboortedatum; BSN; telefoonnummer patiënt + contactpersoon; indicatie; aantal liter/minuut; 
urgentie; bereikbaarheid huisarts (telefonisch of via mail) 
  

2. Rechtstreeks bij de firma Westfalen( zie hieronder) via digitale formulier tussen 20.30 - 9.00 uur; eerst 
bellen: 0570-858450, er wordt doorverbonden met de dienstdoende medewerker via de Zorgcentrale. 
Dit alleen doen als het echt urgent is en niet kan wachten tot de volgende ochtend. De aanvraag 
verloopt verder digitaal via dit aanvraagformulier: 
 https://portaal.westfalenmedical.com/thuiszorg/therapie-aanvragen 

Conform het nieuwe testbeleid van de GGD moet deze patiënt getest te worden op COVID-19 , zie 

ook Testbeleid patiënten en de werkwijze . In de visite-auto zijn E-swabs aanwezig. 

  

Begeleiding door longverpleegkundigen 

De longverpleegkundigen vragen via Westfalen zuurstof aan, onder verantwoordelijkheid van 2e lijn (via 

uitvoeringsverzoek zijn zij gemachtigd dit aan te vragen). Westfalen levert de volgende dag, of indien spoed < 4 

uur. De longverpleegkundige informeert en begeleidt de patiënt/familie en houdt middels (beeld) bellen 

contact. Indien nodig kan een huisbezoek gedaan worden door het COVID team van de thuiszorg. 

  

NB: 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'. 

https://mcusercontent.com/2e619978b81f6420040d5c47f/files/68ed456e-bd21-4a51-ae14-adba00c08038/Zuurstoftherapie_schema.pdf
https://mcusercontent.com/2e619978b81f6420040d5c47f/files/68ed456e-bd21-4a51-ae14-adba00c08038/Zuurstoftherapie_schema.pdf
https://portaal.westfalenmedical.com/thuiszorg/therapie-aanvragen
https://hapdrechtsteden.corpio.nl/uploads/public/3/7824125f-9ac9-4906-9b3251907974025d.pdf

