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BERICHT INFECTIEZIEKTEN NIET-ACUTE
ZORG

Informatie voor zorgorganisaties en zorgmedewerkers
COVID-19 Algemeen
In regio Brabant-Zuidoost zien we op dit moment een zeer sterke stijging in het aantal
besmettingen, met name in de leeftijdscategorie van 15 – 30 jaar. Regio Brabant-Zuidoost is nu
ingeschaald in risiconiveau ‘ernstig’.
Naar aanleiding van het 117e OMT advies is het beleid rondom bron- en contactonderzoek
gewijzigd. Er wordt nu onderscheid gemaakt in personen die wel en die niet immuun zijn.
In deze nieuwsbrief staat meer informatie over de epidemiologie van de besmettingen die we nu
zien, het nieuwe protocol bron- en contactonderzoek en de isolatieduur bij een Covid-19 positief
getest persoon.

Toename Corona besmettingen
In korte tijd is het aantal besmettingen helaas zo sterk toegenomen dat onze regio weer in het
risiconiveau ‘ernstig’ wordt ingeschaald. Gemiddeld krijgen we dagelijks ruim 200 nieuwe
meldingen binnen. In week 27 zagen wij een stijging in het aantal besmettingen van ongeveer
600% ten opzichte van de week ervoor. Ook landelijk is deze stijging te zien.
In de periode van 1 t/m 10 juli was 82% van de besmettingen in onze regio te zien in de
leeftijdsgroep van 15 tot 30 jaar. Maar ook in de oudere leeftijdsgroepen zien wij nu een stijging
in het aantal besmettingen. Gelukkig is er op dit moment nog geen stijging te zien in het aantal
ziekenhuisopnames. Ook zien we nog geen stijging in het aantal besmettingen binnen
zorginstellingen.
Vanwege de zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen en de inschaling in risiconiveau
‘ernstig’ willen wij nogmaals het belang benadrukken van het preventief dragen van
mondneusmaskers door medewerkers binnen instellingen voor langdurige zorg. We hebben
signalen gekregen dat er zorginstellingen zijn, waar medewerkers niet meer preventief een
mondneusmasker dragen. Wij adviseren om dit te heroverwegen.
Door de snelle toename van het aantal besmettingen is het Bron- en Contactonderzoek bij de
GGD Brabant-Zuidoost de afgelopen dagen afgeschaald. Hierdoor is het zicht op mogelijke
clusters bemoeilijkt.
Wij vragen u om een cluster binnen uw zorginstelling te melden (artikel 26 melding) aan:
infectieziekten@ggdbzo.nl.
Vragen over de maatregelen die genomen moeten worden naar aanleiding van Corona
besmettingen kan u aan ons team stellen: vvtcorona@ggdbzo.nl.
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Bron- en Contactonderzoek (instellingen voor
langdurige zorg)
Per 8 juli zijn er een aantal wijzigingen ingegaan voor het bron- en contactonderzoek (BCO). De
aanleiding is dat steeds meer mensen volledig gevaccineerd zijn. Daarnaast is er steeds meer
bewijs dat vaccinatie niet alleen beschermt tegen ziekte, maar ook de transmissie van het virus
vermindert.
In het nieuwe protocol voor het BCO wordt onderscheid gemaakt tussen personen die immuun
zijn en personen die niet immuun zijn voor Covid-19. Dit is van invloed op de adviezen rondom
testen, isolatie en quarantaine. Onderstaande wijzigingen gelden ongeacht de vaccinatiegraad
binnen een instelling. Wel kan er bij een lage vaccinatiegraad (<80%) overwogen worden om
binnen die locatie minder versoepelingen door te voeren.
De LCI richtlijnen 'Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor
langdurige zorg' en 'Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis'
zijn aangepast naar het nieuwe beleid.

Definitie immuun en niet immuun
Personen worden beschouwd als ‘immuun’ als zij voldoen aan één van onderstaande criteria:
•
•
•

De volledige vaccinatieserie ≥ 14 dagen geleden afgerond;
≥ 14 dagen geleden (minimaal) 1 vaccinatie ontvangen na COVID-19 doorgemaakt;
COVID-19 doorgemaakt met een eerste ziektedag (of bij asymptomatisch: testdatum) <
6 maanden geleden (ongeacht wel of niet daarna gevaccineerd).

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt iemand als ‘in principe’ immuun gezien. Er
bestaat echter nog steeds een (kleine) kans dat iemand die als immuun wordt gezien, toch
besmet raakt en ook besmettelijk kan zijn voor anderen.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt deze persoon als niet immuun
beschouwd. Onderstaand stroomschema kan gebruikt worden om te bepalen of iemand immuun
of niet immuun is.
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Maatregelen voor bewoners/ cliënten die contact zijn
Onderstaand wordt weergegeven wat het beleid is bij bewoners/ cliënten wanneer zij contact
hebben gehad met een positief getest persoon.
Type contact
Huisgenoten (cat.1)

Overig nauw contact

Niet-immuun contact
•
•
•
•

(cat. 2)

•
•

Overig niet nauw

•
•
•

contact (cat. 3)
* Indien de test op dag 5 negatief

Immuun contact

Z.s.m. testen
Quarantaine 10 dagen
Testen op dag 5*
Testen bij klachten

•
•

•
•
•
•

Z.s.m. testen
Thuisblijven 10 dagen
(gebruikelijke
onderlinge contacten
binnen woning/afdeling
zijn wel mogelijk)
Testen dag 5*
Testen bij klachten
Testen op dag 5
Testen bij klachten

Z.s.m. testen
Quarantaine 10
dagen**
Testen op dag 5
Testen bij klachten
Alleen in bijzondere
•
Alleen in bijzondere
situaties (in overleg met
situaties (in overleg met
de GGD): informeren en
de GGD): informeren en
testadvies
testadvies
is, kan de quarantaine opgeheven worden.

** Indien quarantaine een uitzonderlijk grote belasting vormt voor een client/bewoner, kan voor
die client/bewoner gekeken worden welke maatregelen proportioneel zijn in verhouding tot het
risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus. Cliënten/bewoners nemen in ieder
geval gedurende 5 dagen niet deel aan groepsactiviteiten met kwetsbare personen buiten de
eigen groep/afdeling.
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Maatregelen voor zorgmedewerkers die contact zijn
Hieronder wordt weergegeven wat het beleid is wanneer zorgmedewerkers contact hebben
gehad met een positief getest persoon.
Type contact
Huisgenoten (cat.1)

Niet-immuun contact
•
•
•
•

Z.s.m. testen
Quarantaine 10 dagen
Testen op dag 5*
Testen bij klachten

Immuun contact
•
•
•

Testen dag 5*
Testen bij klachten
Dragen chirurgisch
mondneusmasker
tenminste type II tijdens
het werk t/m dag 10
Overig nauw contact
•
Z.s.m. testen
•
Testen op dag 5*
•
Quarantaine 10 dagen
•
Testen bij klachten
(cat. 2)
•
Testen op dag 5*
•
Dragen chirurgisch
•
Testen bij klachten
mondneusmasker
tenminste type II tijdens
het werk t/m dag 10
Overig niet nauw
•
Alleen in bijzondere
•
Alleen in bijzondere
situaties
(in
overleg
met
situaties (in overleg met
contact (cat. 3)
de GGD): informeren en
de GGD): informeren en
testadvies
testadvies
*Indien de PCR test op of na dag 5 negatief is, mag de quarantaine beëindigd worden. De
zorgmedewerker draagt dan wel nog t/m dag 10 een chirurgisch mondneusmasker tenminste
type II tijdens het werk.

Thuisblijfadvies huisgenoot met klachten
Wanneer een medewerker een huisgenoot heeft met coronagerelateerde klachten én koorts of
benauwdheid, geldt er geen advies meer om thuis te blijven in afwachting van de testuitslag van
zijn/haar huisgenoot. Wij adviseren wel om preventief een medisch mondneusmasker te dragen
tot de uitslag van de huisgenoot bekend is.

Isolatiebeleid na een positieve Coronatestuitslag
Ook in het isolatiebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen personen die immuun zijn en
personen die niet immuun zijn. De isolatieperiode bij immune medewerkers zonder klachten is
verkort omdat zij minder virus verspreiden.
Klachten
Positief getest zonder
klachten

Niet-immuun persoon
Isolatie tot en met dag 5 na de
testdatum.
(Testdatum is dag 0)

Immuun persoon
Isolatie tot en met de 3e dag na
de testdatum.
Bij een verminderde afweer
(immuungecompromitteerd) is
de isolatieduur 5 dagen na de
testdatum.

Positief getest met
klachten

Minimaal 7 dagen isolatie én 24 uur klachtenvrij én 48 uur
koortsvrij. Bij aanhoudende (milde) klachten wordt de isolatieduur
verlengd tot maximaal 14 dagen.
Bij een verminderde afweer (immuungecompromitteerd) is de
isolatieduur 14 dagen. Zie voor een uitgebreid overzicht de tabel
isolatieduur in de LCI richtlijn

Let op: indien een asymptomatisch positief getest persoon binnen de oorspronkelijke
isolatieduur alsnog klachten ontwikkelt, wordt het beleid voor de symptomatische indexen
aangehouden en gaat de isolatie opnieuw in vanaf het moment van het ontstaan van de
klachten.

Aandachtspunten i.v.m. privacywetgeving
Bovenstaande beleid, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen immuun en niet immuun, kan
mogelijk een dilemma vormen i.v.m. met de AVG. De LCI richtlijnen 'Handreiking voor
contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg' en 'Uitgangspunten
testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis' besteden aandacht aan dit mogelijke
probleem. Wij adviseren deze richtlijnen te bekijken en indien nodig uw arbodienst/bedrijfsarts
te betrekken. Voor eventuele vragen kunt u altijd met de GGD overleggen.

Overige informatie
De volgende relevante LCI richtlijnen zijn recentelijk ook bijgewerkt.
•
•
•

Uitgangspunten PBM bij WMO-ondersteuning
Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het
ziekenhuis
Vragen en antwoorden versoepeling van maatregelen in instellingen voor langdurige zorg
na vaccinatie van de bewoners
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Contactgegevens GGD Brabant-Zuidoost
•

Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur en za t/m zo van 09:00 – 17:00: 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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