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Memo huidige en verwachte knelpunten palliatieve zorg i.v.m. het coronavirus 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (onderdeel van Stichting Transmurale Zorg) is een 
formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn 
bij de palliatieve zorg in de regio. Het doel van het netwerk is om in gezamenlijkheid bij te 
dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, 
wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. 

Onderstaand zetten we de huidige en verwachte knelpunten, met betrekking tot corona, in de 
palliatieve zorg uiteen. Deze uiteenzetting is gebaseerd op de huidige situatie en kan door 
omstandigheden snel veranderen in deze tijd van crisis. 

 

  Palliatieve zorg in hospices en palliatieve units 

 
Palliatieve zorg aan mensen zonder corona 
Bij navraag blijkt dat géén van de hospices of palliatieve units in de regio Haaglanden haar 
deuren nu al heeft gesloten. Wel zijn er signalen dat verschillende partijen minder vrijwilligers 
in kunnen zetten, waardoor een deel van de bedden niet in gebruik is. Het gaat daarbij 
vooralsnog om 5 bedden die niet gebruikt worden. 
 
De actuele beschikbaarheid van palliatieve bedden in de regio wordt bijgehouden via PalliArts, 
zie www.transmuralezorg.nl/projecten/plaatsen-vrij/. Let op: Het betreft beschikbare bedden 
voor palliatieve patiënten zonder corona. 

 
Palliatieve zorg aan mensen met corona 
Alle hospices en palliatieve units hebben op het moment van rondvraag laten weten dat zij 
geen palliatieve patiënten met een coronabesmetting kunnen opnemen. 
 
Verwachte knelpunten 

1. Palliatieve patiënten met corona kunnen, indien thuiszorg geen optie biedt, niet worden 
opgevangen in een hospice of palliatieve unit. 

2. Door een tekort aan testmateriaal, zullen hospices en palliatieve units beleid voeren bij 
verdenking van corona bij een van de opgenomen patiënten. Dit kan betekenen dat 
hospices/ptu’s (deels) sluiten uit voorzorg. 

3. Het verpleegkundig team in de hospices, is in dienst van thuiszorgorganisaties. Indien 
deze thuiszorgorganisaties te maken krijgen met een toename van het aantal zieke 
personeelsleden, kan dit gevolgen hebben voor de bezetting in het hospice. 
 

 
 
  Palliatieve zorg in de thuissituatie 
 
 
Palliatieve zorg aan mensen zonder corona 
Bij een aantal thuiszorgorganisaties is navraag gedaan naar het bieden van palliatieve 
thuiszorg. De partijen hebben laten weten vooralsnog geen problemen te ervaren in het bieden 
van palliatieve thuiszorg aan patiënten zonder corona. 
 
Palliatieve thuiszorg aan mensen met corona 
De thuiszorgorganisaties hebben op het moment van rondvraag laten weten dat palliatieve 
thuiszorg gestart kan worden bij patiënten met corona. Ze beschikken over beschermende 
materialen om de eerste patiënten in zorg te kunnen nemen. 
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Verwachte knelpunten 

1. Als het aantal aanvragen voor palliatieve thuiszorg aan patiënten met corona zal 
toenemen, bestaat de kans dat deze zorg niet kan worden geboden. Reden hiervoor is 
het tekort aan beschermende materialen. 

2. Door een tekort aan testmateriaal, zullen thuiszorgorganisaties beleid voeren bij 
verdenking van een patiënt met corona. Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van 
beschermende materialen die sowieso al schaars zijn. 

3. Indien thuiszorgorganisaties te maken krijgen met een toename van het aantal zieke 
personeelsleden, kan dit gevolgen hebben voor de bezetting in de thuiszorg. Doordat 
er minder personeel beschikbaar is, bestaat de kans dat deze zorg niet aan iedereen 
kan worden geboden. 

 
 
 
  Conclusie 
 
 
Vooruitkijkend verwachten we dat het aantal palliatieve patiënten met corona zal toenemen. 
Dit baseren we op de landelijke cijfers en de regionale signalen die we hier nu al over 
ontvangen vanuit de ziekenhuizen. De druk op de 1e lijn zal toenemen en naar schatting zijn 
extra bedden nodig voor opvang van deze patiënten. 
 
Deze verwachte toename kan in de huidige situatie niet worden opgevangen, doordat 1) er 
geen hospices of palliatieve units zijn die hen op kunnen nemen en 2) de thuiszorg over 
onvoldoende beschermende materialen beschikt en te maken zou kunnen krijgen met een 
toename van het aantal zieke personeelsleden (minder inzetbaar personeel). 
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