
 

Wijk aan Zee, 23 maart 2021 

Betreft: post-COVID-patiënten met MSR indicatie welkom bij Heliomare 

Beste verwijzer, 

Naar aanleiding van de vraag naar (meer) post-COVID-MSR bedden heeft de Raad van 

Bestuur van Heliomare besloten een post-COVID-unit te (her)openen.  

Opname post-COVID-19 patiënten met MSR-indicatie 

Met ingang van dinsdag 30 maart maakt Heliomare opnieuw een afdeling in de kliniek van 

het revalidatiecentrum vrij voor de opname van post-COVID-patiënten met een MSR 

(Medisch Specialistische Revalidatie)-indicatie voor de duur van ieder geval 3 maanden.  

Gedurende de eerste coronagolf, in maart 2020, opende Heliomare ook al een speciaal 

ingerichte COVID-revalidatie-unit voor de opvang van coronapatiënten, omdat ook toen de 

druk in de ziekenhuizen hoog was. In totaal ontving Heliomare toen zo’n vijftig (post)COVID-

patiënten uit omliggende ziekenhuizen. 

Met behulp van de kennis en kunde die het multidisciplinaire medisch team gedurende de 

eerste coronagolf heeft opgedaan, heropenen wij nu dus wederom een post-COVID-afdeling.  

Opnamecriteria 

Voor nu zijn de volgende opnamecriteria voor deze post-COVID-unit in Heliomare als volgt: 

• Een MSR-indicatie. 

• Geen besmettingsgevaar meer aanwezig. 

• Wij hanteren hierbij geen restricties wat betreft zuurstofsuppletie.  

• Isolatie is mogelijk, maar deze plekken zijn beperkt.  

De professionele verzorging en behandeling krijgen de patiënten van een speciaal COVID-

revalidatieteam.  

Veilige zorg bij Heliomare 

Heliomare blijft als medisch specialistisch revalidatiecentrum voorbereid op het coronavirus. 

Wij nemen geen enkel risico wat betreft onze patiënten, cliënten of medewerkers en volgen 

nauwlettend de adviezen en richtlijnen van het kabinet, de RIVM, GGD en onze eigen 

infectiecommissie. Dat betekent dat wij veilige zorg kunnen bieden.  

Meer informatie 

Voor aanmelding of overleg kunt u terecht bij het opnamebureau van Heliomare: 

opname@heliomare.nl. Ook kunt u telefonisch overleggen over opname van post-COVID-

patiënten met onze revalidatieartsen René de Lijster, David Gobets of Irene Newsum . Zij 

zijn bereikbaar via het telefoonnummer van het opnamebureau: 088 - 920 8128. 

Graag zien wij aanmeldingen tegemoet. 
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