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Hospital at Home

casus
piet en rosa



Hospital at Home is ziekenhuiszorg thuis waarbij de patiënt centraal staat. Hier 
volgt het verhaal van Piet en Rosa.

Piet woont samen met zijn echtgenote Rosa. Hij is 82 jaar en doet veel zelf, 
inclusief schoonmaken en tuinieren. Zijn geheugen gaat wat achteruit, maar Rosa 
en hun dochter houden een oogje in het zeil.

Het verhaal van Piet en Rosa

2015

Piet voelt zich al een paar dagen grieperig en heeft niet veel zin in eten. Rosa 
begint zich zorgen te maken, zeker als Piet wat warm begint aan te voelen. Ze 
besluit de huisarts te bellen, omdat de verhoging aanhoudt. De huisarts komt 
langs en treft Piet met flinke koorts aan. De huisarts vertrouwt het niet, denkt 
aan een longontsteking en neemt contact op met het ziekenhuis. Piet wordt ver-
volgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Op de Spoedeisende Hulp 
wordt Piet onderzocht door de arts. Na lichamelijk onderzoek en aanvullende 
diagnostiek is de diagnose bekend: Piet heeft een longontsteking. Hij wordt een 
paar dagen opgenomen in het ziekenhuis om behandeld te worden. In het zie-
kenhuis raakt Piet behoorlijk verward, alleen Rosa lijkt hem te kunnen kalmeren.

Twee weken later is Piet nog steeds niet sterk genoeg om naar huis te gaan. 
Hij gaat tijdelijk naar een verpleeghuis, hier blijft hij een paar weken om weer te 
herstellen en aan te sterken. Ondertussen probeert Rosa zo veel mogelijk aan zijn 
zijde te blijven, maar ook zij wordt een dagje ouder. Zowel Piet als Rosa maken 
zich zorgen, en zijn bang dat Piet misschien nooit meer thuis kan wonen.



Piet wordt opnieuw ziek. Rosa belt de huisarts, die Piet naar het ziekenhuis 
stuurt. Op de Spoedeisende Hulp blijkt dat Piet, net als drie jaar geleden, een 
longontsteking heeft opgelopen. De arts vertelt dat Piet in aanmerking komt voor 
het Hospital at Home zorgprogramma als de ernst van de ziekte en de benodigde 
behandeling en zorg dat thuis toelaten. Piet wordt gevraagd of hij de voorgestel-
de behandeling thuis wil krijgen of in het ziekenhuis. Piet en Rosa geven beide de 
voorkeur aan ziekenhuiszorg thuis. Rosa weet zich de vorige ziekenhuisopname 
nog goed te herinneren. Ze is bang dat Piet, als hij weer zo achteruitgaat, hele-
maal niet meer thuis kan wonen. Piet wordt aangemeld bij het Hospital at Home 
team. De transferverpleegkundige organiseert alle zorg die thuis nodig is, zoals 
thuiszorg, hulpmiddelen en persoonsalarmering. De thuiszorgverpleegkundige kan 
op de volgende dag, wanneer Piet naar huis gaat, langskomen.  De huisarts wordt 
geïnformeerd en de Hospital at Home arts maakt alvast kennis met Piet.

De volgende dag gaat Piet met de ambulance naar huis. Hier komen de Hospital 
at Home arts en de thuiszorgverpleegkundige voor een eerste, gezamenlijke vi-
site. De arts bezoekt Piet vervolgens eenmaal per dag,  bekijkt welke medicatie 
nodig is en beoordeelt wanneer labonderzoek gedaan moet worden. De thuiszorg-
verpleegkundige komt driemaal per dag langs, doet de controles, installeert de 
persoonsalarmering en bekijkt het sociale netwerk van Piet en Rosa. Op afstand 
kan de Hospital at Home arts de rest van de dag altijd mee kijken. Ook de fysio-
therapeut komt langs om te zien of Piet voorzichtig al wat oefeningen kan doen. 
Inmiddels meldt zich ook de huishoudelijke hulp zich voor het schoonmaken van 
sanitair. Na een paar dagen besluiten Rosa en hun dochter dat zij deze taken op 
zich gaan nemen. Er komen al genoeg mensen over de vloer.

Na een week begint Piet aardig op te knappen. De Hospital at Home arts besluit 
om Piet te ontslaan uit het Hospital at Home zorgprogramma en draagt de be-
handeling weer over aan de huisarts. Rosa en hun dochter vinden het heel fijn 
dat Piet zo goed is verzorgd thuis. Piet heeft ook heel prettig gevonden om in 
zijn vertrouwde omgeving op te knappen!
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