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Informatie voor zorgorganisaties en zorgmedewerkers
COVID-19 Algemeen
Het aantal besmettingen neemt in heel Nederland weer toe. In regio Brabant Zuidoost krijgen we
op dit moment meer dan 300 positieve meldingen per dag. Het risiconiveau van onze regio is
onveranderd ‘zeer ernstig’. Dankzij de vaccinaties zien we gelukkig wel een duidelijk lager aantal
meldingen vanuit de instellingen voor langdurige zorg.
In deze nieuwsbrief staat meer informatie over versoepelingen in het beleid rondom
quarantaine, herstart vaccinatie AstraZeneca en attenderen we u op een Webinar.
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Versoepeling quarantainebeleid
Naar aanleiding van het 102e OMT-advies is het quarantainebeleid aangepast voor instellingen in
de langdurige zorg waar bewoners in principe gevaccineerd zijn.
De versoepelingen kunnen ingaan nadat de bewoners volledig gevaccineerd zijn. Hiermee wordt
bedoeld dat alle bewoners een volledige vaccinatie aangeboden hebben gekregen. Het is niet
nodig dat alle bewoners ook daadwerkelijk gevaccineerd zijn. Met ‘volledig gevaccineerd’ wordt
bedoeld twee weken na de tweede/laatste vaccinatie, aangezien de bescherming vanaf dan
maximaal is.
Het volgende nieuwe quarantaine advies geldt voor categorie 1 en 2 contacten (huisgenoten en
nauwe contacten):
•

•

Bij bewoners die gevaccineerd zijn kan na een negatieve PCR-testuitslag vanaf dag 5
de quarantaine beëindigd worden. Niet-gevaccineerde bewoners blijven 10 dagen in
quarantaine. Indien er sprake is van een quarantaine cohort kan de quarantaine alleen
na dag 5 opgeheven worden als alle bewoners in het cohort volledig gevaccineerd zijn.
Indien 1 of meer bewoners in het cohort niet volledig gevaccineerd zijn, geldt voor alle
bewoners in het cohort de quarantaineduur van 10 dagen.
Bij de medewerkers kan ongeacht hun eigen vaccinatiestatus de quarantaine na een
negatieve PCR-testuitslag vanaf dag 5 beëindigd worden. Daarbij dragen deze
medewerkers tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste contactpersoon
altijd een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II (dus ook als zij zelf en/of de
bewoners gevaccineerd zijn).

Vrijwilligers en bezoekers die onbeschermd nauw contact hebben gehad moeten 10 dagen in
quarantaine en – ook als zij op dag 5 negatief getest zijn – contact met kwetsbare personen
vermijden. Zij mogen dus tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste
bewoner/cliënt niet naar de instelling komen.

Daarnaast kan bij instellingen waar de bewoners in principe volledig zijn gevaccineerd het
bezoekersaantal worden verhoogd naar 2 bezoekers per dag. Deze bezoekers mogen wisselen en
hoeven niet meer uit een vaste bezoek-bubbel te komen.
Voor instellingen waar de vaccinatiegraad onder bewoners laag is, kan worden overwogen om
deze versoepelingen niet in te voeren. De risico’s van de versoepeling zijn hier hoger dan in
instellingen met een hoge vaccinatiegraad.
Let op: Er blijft altijd een risico bestaan dat een medewerker of bezoeker (al dan niet
gevaccineerd) het virus introduceert in de instelling. Het vaccin beschermt tegen ziekte door het
coronavirus, maar het is nog niet bekend of het ook zorgt voor een verminderde verspreiding
van het virus. Het blijft daarom heel belangrijk dat medewerkers en bezoekers - ongeacht hun
eigen vaccinatiestatus - preventief een mond-neusmasker dragen, ook bij bewoners die volledig
gevaccineerd zijn.
De wijzigingen zijn ook verwerkt in de RIVM richtlijnen:
https://lci.rivm.nl/contactonderzoek-COVID-19-langdurige-zorg
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
Het RIVM heeft vragen en antwoorden over de versoepelingen verzameld op de volgende
webpagina: https://lci.rivm.nl/versoepelingen-langdurigezorg?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Infact+GGD

Herstart vaccinatie AstraZeneca
Vanaf 24 maart wordt het vaccineren met AstraZeneca weer hervat op de vaccinatielocatie in
Eindhoven. Zorgmedewerkers die eerder afgebeld zijn voor hun vaccinatie hebben een smsbericht ontvangen waarin aangegeven wordt dat zij opnieuw kunnen bellen voor een afspraak.
Meer informatie over het tijdelijk pauzeren van de vaccinaties met AstraZeneca en waarom er nu
weer veilig gestart kan worden is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/tijdelijkepauze-astrazeneca en https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/astrazeneca.

Webinar
Zorgnetwerk GAIN organiseert op 20 april 2021 de Webinar ‘Hoe nu verder na coronavaccinatie
in de langdurige zorg’. Een specialist ouderengeneeskunde, OMT lid en een arts microbioloog
zullen hierin meer vertellen over de gevolgen van vaccinatie voor de langdurige zorg.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor deze Webinar.

Contactgegevens GGD Brabant-Zuidoost
•

Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur: 088 0031 333 (professionals) en 088
0031 595 (publiek)

•

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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