
 

 

Voorstel van template voor de samenwerkingsakkoorden tussen ziekenhuizen en 

rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen 
 

Op 9 juli werden in een omzendbrief van Iriscare de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen 

gevraagd om een actieplan op te stellen waarin de maatregelen worden samengevat die tijdens een 

crisis moeten worden genomen. Een van de onderdelen van dit actieplan betreft de formalisering van 

een samenwerking met een ziekenhuis om de kwaliteit te verzekeren van de verzorging van ouderen 

die in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis verblijven.  

Met dat doel formaliseert dit akkoord een samenwerking tussen: 

- Het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis ... 

Adres: 

Contactpersoon:  

 

  

- Het ziekenhuis ... 

Adres: 

Contactpersoon: 

 

 

In dit akkoord worden de gebieden beschreven waarin het ziekenhuis concrete ondersteuning kan 

bieden in het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis op het vlak van hygiëneregels en ondersteuning bij 

medische problemen.  

De betrokken gebieden zijn als volgt:  

1. Expertise over preventie en controle van infecties, preventie en behandeling van dehydratatie, 

behandeling van specifieke geriatrische aandoeningen, beheer van comorbiditeiten, palliatieve 

zorg, voeding, revalidatie, klinische farmacie, enz. Concreet gaat het om de volgende 

expertisegebieden: 

(Aanpassen door de vorm - opleidingen, hotline, enz. - te preciseren) 

- Medische dienst 

- Verpleegkundige 

- Apotheek 

- Hygiëne 

- Psycholoog 

- Voeding 

- … 

2. Beheer van spoedgevallen 

(Invullen: te volgen nummer/procedure bij spoedgevallen)  

 

 

3. Akkoorden over het beheer van het verlaten van het ziekenhuis  

(Invullen: procedure voor de terugkeer naar het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis)  

 

 

4. Versterking van het personeel in uitzonderlijke situaties 

(Invullen indien van toepassing)  



 

 

5. Ondersteuning voor farmaceutische producten  

(Contactpersonen invullen van de klinische apotheker voor adviezen of bijstand bij een ernstig tekort) 

 

 

6. Ondersteuning en eventuele opvang als het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis niet kan 

voorzien in de zuurstofbehoeften van een patiënt 

(Invullen of zie punt 2 zoals hierboven uitgelegd) 

 

 

7. Samenwerking tussen het rusthuis of rust- en verzorgingstehuis en het laboratorium van het 

ziekenhuis voor diagnostische tests 

(Invullen indien van toepassing) 

 

8. Overige (psychologische ondersteuning van het personeel, enz.) 

(Invullen indien van toepassing) 

 

Samenvatting: gegevens van de diensten die bij dit samenwerkingsakkoord betrokken 

zijn: 

 Naam  Telefoon E-mail 

Rusthuis/rust- en verzorgingstehuis 

Directie     

Arts     

Verpleegkundige     

Verantwoordelijke 

voor hygiëne 

    

…     

     

Ziekenhuis 

Hotline     

Geriater     

Spoeddiensten     

Apotheek     

Hygiëniste     

Laboratorium     

Contactpersoon 

geriatrie 

    

…     

 


