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*Let op: deze informatie kan, in verband met de landelijke ontwikkelingen, op elk moment aangepast worden.  

 

Woensdagavond heeft minister-president Rutte tijdens de persconferentie bekend gemaakt 

dat Nederland zich klaar kan maken voor de volgende fase van de coronacrisis. 

Met deze brief willen we u onder andere informeren over hoe dit invloed heeft op ons 

huidige beleid.  

 

Voorop blijft staan dat wij bij het maken van dit beleid geen enkel risico nemen wat betreft 

onze patiënten, naasten of medewerkers. Wij volgen de adviezen en richtlijnen van de RIVM, 

de GGD en het UMCU nauwlettend. Het UMCU adviseert ons op het gebied van 

infectiepreventie.  

 

Bezoekersregeling en weekendverlof 

Het huidige beleid rond het (ingetrokken) weekendverlof houden wij in stand. Net als onze 

huidige bezoekersregeling. 

Dat betekent dat in De Hoogstraat voor de klinische patiënten 1 persoon bezoek is 

toegestaan op werkdagen tussen 18-20 uur en in het weekend van 13-20 uur. Bij de ingang 

wordt geregistreerd wie er bezoek heeft ontvangen. Onder begeleiding van een medewerker 

van De Hoogstraat kan u naar buiten. Inmiddels zijn er balkons en binnentuinen opengesteld 

voor gebruik door patiënten. 

We zijn ons er van bewust dat het niet zelf (met of zonder bezoek) naar buiten kunnen door 

sommige van u als zeer beperkend wordt ervaren. Dit begrijpen wij. Deze maatregelen zijn 

echter in lijn met het overheidsbeleid en treffen wij ter bescherming van onze medewerkers 

en patiënten. Het is op dit moment voor ons niet mogelijk om u, onze patiënten, onder 

veilige omstandigheden in en om ons gebouw naar buiten te laten gaan gezien de landelijk 

afgesproken regels voor extra kwetsbare mensen.  

We volgen nauwgezet de landelijke ontwikkelingen binnen de verpleeghuizen, waar vanaf 

maandag 11 mei as. een aantal locaties worden opengesteld voor bezoek. Als dit goed 

verloopt, biedt dat ons de ruimte om het herinvoeren van weekendverlof te overwegen.  

 

Neemt De Hoogstraat post-IC coronapatiënten op? 

Mogelijk heeft u het in onze vorige informatiebrief al gelezen dat De Hoogstraat het als haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet om als gespecialiseerd revalidatiecentrum een 

bijdrage te leveren in de zorg voor mensen die Corona gehad hebben en veel last hebben 

van de gevolgen daarvan. Naast de behandeling aan patiënten die bij ons worden aangemeld 

voor de afdelingen Kind & Jeugd, Neuro en Dwarslaesie & Orthopedie, hebben wij ook een 

behandelprogramma ontwikkeld voor patiënten die door het coronavirus op de IC hebben 

gelegen en daarna moeten revalideren. Daarmee kunnen we op een verantwoorde wijze 

revalidatiezorg bieden aan post-IC patiënten uit ons verzorgingsgebied. Deze patiënten 

worden nu in kleine aantallen opgenomen en behandeld in De Hoogstraat.  

 

Worden coronapatiënten die na een IC-opname bij De Hoogstraat komen apart 

behandeld?  

Indien het niet zeker is of patiënten na  IC-opname nog besmet is met het coronavirus 

(COVID-19) en wel in aanmerking komt om bij De Hoogstraat behandeld te worden, dan 

worden zij opgenomen op onze mini-cohort afdeling. Dit is een (kleine) afdeling die volledig, 

door middel van een daarvoor bestemde en door de infectiologen van het UMCU 



goedgekeurde isolatie-sluis is afgeschermd van de rest van onze kliniek. Door op deze wijze 

mogelijk nog besmettelijke patiënten te isoleren, nemen wij het risico op besmetting van 

andere patiënten en medewerkers weg.  Op de mini cohort-afdeling kunnen maximaal 5 

patiënten worden opgenomen. Patiënten worden pas doorgeplaatst naar een gewone 

afdeling als zij niet meer besmettelijk zijn.  De Hoogstraat hanteert op dit moment het beleid 

dat iemand niet meer besmettelijk is als er negatief getest is ( er dus geen virus meer 

aantoonbaar is en dus geen besmettelijkheid meer is) én er 48 uur geen klachten meer zijn. 

Soms kan het voorkomen dat er na een IC opname wat restklachten in de keel kunnen 

overblijven (bijvoorbeeld door een beademingsbuis die in de luchtpijp is aangebracht ten 

behoeve van de beademingsapparatuur). Deze restklachten hebben dan niets met de corona 

te maken, maar met een tijdelijke beschadiging van de luchtpijp. Als we dat vermoeden 

hebben, dan worden er twee testen afgenomen die negatief moeten zijn (dus geen 

besmetting meer), voordat de patiënt naar een gewone afdeling kan. De patiënten die op de 

gewone afdelingen komen zijn dus niet meer besmettelijk voor anderen. 

 

Patiënten die in De Hoogstraat verblijven en medewerkers van De Hoogstraat lopen 

derhalve geen extra risico op besmetting door de verpleging van patiënten op de mini cohort 

afdeling. Het welzijn en de veiligheid van iedereen in ons gebouw heeft vanzelfsprekend 

onze grootste aandacht.  

 

We realiseren ons dat de maatregelen die we hebben moeten treffen in verband met de 

coronapandemie uw verblijf in De Hoogstraat en de mogelijkheden voor revalidatie 

beïnvloeden. Onze medewerkers van uw behandelteam doen hun uiterste best om de 

revalidatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw behoefte en persoonlijke doelen. 

Mocht u vragen hebben over de coronamaatregelen en uw verblijf en revalidatie dan kunt u 

die stellen aan uw verpleegkundigen en behandelend arts. We wensen u een goed verblijf 

toe in De Hoogstraat en veel succes met uw revalidatie. 
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