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Informatie voor zorgorganisaties en zorgmedewerkers
COVID-19 algemeen
Op dit moment is er landelijk een toename in het aantal COVID-19 besmettingen. Deze stijging
wordt in alle leeftijdsgroepen gezien. In regio Brabant-Zuidoost neemt ook het aantal
besmettingen en uitbraken binnen zorginstellingen weer toe. Deze uitbraken zien wij zowel
binnen verpleeg- en verzorgingshuizen als in zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten.
Introductie van het virus lijkt hierbij voornamelijk plaats te vinden via bezoekers en
zorgpersoneel. Daarnaast valt op dat bij de uitbraken binnen zorginstellingen die momenteel in
beeld zijn bij de GGD, de meerderheid van de besmette personen volledig gevaccineerd was.
Helaas hebben zij soms toch ernstige klachten, ondanks vaccinatie.
Een hoge vaccinatiegraad binnen een zorginstelling/afdeling lijkt dus geen zekerheid te bieden
tegen het ontstaan van een COVID-19 uitbraak. Het blijft daarom belangrijk om de algemene
maatregelen toe te passen, zoals het preventief dragen van een medisch mondneusmasker bij
zorgmomenten (<1,5m) en bij klachten thuis te blijven en te testen.

Adviezen PBM bij verschillende risiconiveaus
Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al berichtten, zijn vanaf 25 september de risiconiveaus
aangepast naar 3 nieuwe niveaus (waakzaam, zorgelijk en ernstig). Hierbij zijn ook de
drempelwaarden gewijzigd.
Het advies rondom preventief gebruik van PBM in zorginstellingen blijft gekoppeld aan de
geldende risiconiveaus. Naar aanleiding van de nieuwe risiconiveaus zijn er enkele wijzigingen
aangebracht in de LCI richtlijn 'Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische
behandelingen buiten het ziekenhuis'.
Maatregelen bij risiconiveau waakzaam
Bij (landelijk) risiconiveau ‘waakzaam’ is het advies voor zorgmedewerkers om preventief een
medisch mondneusmasker type IIR te dragen bij zorghandelingen binnen 1,5 meter bij de
volgende groepen cliënten:
1. cliënten waarvan bekend is of vermoed wordt dat de vaccinatierespons niet optimaal is.Denk
hierbij aan mensen met een ernstige immuunstoornis of ouderen >70 jaar. Op de website
Risicogroepen en COVID-19 | RIVM staan de risicogroepen.
2. niet-gevaccineerde cliënten >12 jaar.
Het doel van het preventief dragen van een medisch mondneusmasker in deze situaties is het
voorkomen van ongemerkte besmetting van cliënten. Er mag dan ook rekening gehouden
worden met de voorkeur van de cliënt wat betreft het preventief gebruik van mondneusmaskers
tijdens zijn/haar verzorging of behandeling.
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Maatregelen bij risiconiveaus zorgelijk of ernstig
Vanaf (landelijk) risiconiveau ‘zorgelijk’ geldt voor zorgmedewerkers die werken binnen een
verpleeghuis het advies om preventief een medisch mondneusmasker ten minste type IIR te
dragen bij zorgcontacten binnen 1,5 meter.
Ook in de thuiszorg/wijkverpleging dienen medewerkers vanaf risiconiveau 'zorgelijk' en hoger
preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II te gebruiken.
Overige zorginstellingen voor langdurige zorg (zoals instellingen voor gehandicaptenzorg,
verzorgingshuizen of kleinschalige woongroepen) mogen zelf aan de hand van een risicoafweging
per woonunit, afdeling of locatie kiezen voor preventief dragen van medische mondneusmaskers.
De criteria voor deze risicoafweging staan beschreven in de publicatie 'Preventief gebruik van
mondneusmaskers door zorgmedewerkers in de langdurige zorg' van de Rijksoverheid.
Het doel van het preventief dragen van een medisch mondneusmasker bij risiconiveau ‘zorgelijk’
of hoger is het voorkomen van introductie van Covid-19 in zorginstellingen met patiënten met
een verhoogde kans op een ernstig beloop (zoals ouderen).
Maatregelen bij cliënt of medewerker met (verdenking op) Covid-19
De adviezen voor het gebruik van PBM bij een cliënt of medewerker met een (verdenking op)
Covid-19 zijn niet gewijzigd en staan los van het geldende risiconiveau.
Nog steeds geldt dat bij een cliënt met Covid-19 of een verdenking op Covid-19 volledige PBM
(medisch mondneusmasker type IIR, oogbescherming, schort met lange mouwen en
handschoenen) gedragen wordt.
Voor iedereen geldt nog steeds: bij klachten, blijf thuis en laat je testen. Wanneer het vanwege
de zorgcontinuïteit noodzakelijk is om een medewerker tijdens zijn/haar quarantaineperiode in te
zetten voor werk in de directe patiëntenzorg, draagt de medewerker de volgende PBM:
1. Tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR
2. Tijdens persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek wegwerphandschoenen

Influenzavirus terug van weggeweest
In de afgelopen weken worden er sporadisch weer besmettingen met het influenzavirus
gevonden. Ook bij het NIVEL peilstation is voor het eerst sinds de start van de COVID-19
pandemie bij een monster het influenzavirus vastgesteld. Met het versoepelen van
coronamaatregelen en open gaan van de maatschappij neemt de mogelijkheid voor het
influenzavirus om zich te verspreiden ook toe. Het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt
met griepachtige klachten is vergelijkbaar met voorgaande seizoenen en er is nog geen sprake
van een griepepidemie.
De GGD adviseert om bij griepachtige klachten bij patiënten/cliënten in de langdurige
zorginstellingen alert te zijn op het influenzavirus en hier zo nodig laagdrempelig diagnostiek op
in te zetten.

Infectiepreventieweek 2021
Van 1 t/m 5 november organiseren de ABR zorgnetwerken gezamenlijk de jaarlijkse
Infectiepreventieweek. Door middel van verschillende activiteiten, waaronder twee webinars,
wordt aandacht besteed aan het belang van goede infectiepreventie. Op de website van de
Infectiepreventie Week vindt u meer informatie over de infectiepreventieweek.
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Contactgegevens GGD Brabant-Zuidoost
•

Op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur en zaterdag t/m zondag van 09:00 uur –
17:00 uur: telefoonnummer: 088 0031 595

•

Buiten kantoortijden: 0900 367 6767 (alleen voor artsen). Graag dit nummer alleen
bij spoed bellen, niet-spoedvragen kunnen de volgende dag op bovenstaand nummer
gesteld worden.

•

Positieve uitslagen of overleden patiënten kunnen via zorgmail doorgegeven worden:
ggdbrabantzuidoostaibteam@zorgmail.nl of via een beveiligde mail worden verstuurd
naar infectieziekten@ggdbzo.nl Graag ontvangen wij NAW, BSN, contactgegevens
(telefoonnummer indien medewerker), eerste ziektedag, datum testafname en welke
test is uitgevoerd.

•

De GGD vraagt de medewerker of contactpersoon om de eigen contacten te infomeren
en stelt hiervoor informatiebrieven beschikbaar.

•

NB: Voor het aanvragen van een test voor zorgmedewerkers: 0800-8101 (landelijk
nummer)
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