20 maart
2020

SPOEDBERICHT INFECTIEZIEKTEN
Niet-acute zorgpartners

Update COVID-19 i.v.m. beleidswijzigingen
In verband met de toename van COVID-19-patënten, de beperkte capaciteit voor diagnostiek en
de focus op bescherming van ouderen en kwetsbaren, zijn er wijzigingen in beleid doorgevoerd.
Instellingen
Indicatie
Het testen van patiënten in instellingen is erop gericht introductie van COVID-19 binnen een
instelling vast te stellen. Als op de unit van een patiënt nog geen (verspreiding van) COVID-19 is
geconstateerd, is testen geïndiceerd indien aan de klinische criteria van de casusdefinitie wordt
voldaan. Na 1-2 bewezen COVID-19-patiënten wordt niet verder getest maar gehandeld vanuit
het uitgangspunt dat er een corona-uitbraak gaande is. Zie ook de Verenso-richtlijn.
Klinische criteria casusdefinitie:
Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) EN Hoesten en/of kortademigheid
*Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen.
Diagnostiek
De artsen SO en AVG kunnen deze diagnostiek zelf verrichten. Het is mogelijk op hetzelfde
materiaal diagnostiek naar Influenza, RS-virus en/of Rhinovirus aan te vragen. Gebruik hiervoor
nummer 17 (PAMM) of overleg met de arts-microbioloog.
Wij onderstrepen het advies van Verenso om als instelling enkele diagnostieksets op voorraad te
hebben. Op de website van de Stichting PAMM vindt u meer informatie over het afnemen van
diagnostiek.
Thuissituatie/aanleunwoningen
Indicatie
Het testen van patiënten op COVID-19 heeft geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg
in de thuissituatie/aanleunwoningen. Het verandert immers het behandelbeleid niet.
Zorgverleners (inclusief thuiszorg)
Voor zowel huisartsen als thuiszorg en andere zorgverleners, geldt het advies bij een patiënt met
symptomen passend bij COVID-19 (koorts, hoesten, benauwdheid) altijd persoonlijke
beschermingsmaatregelen te gebruiken.
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Opname-indicatie
Mocht een patiënt met een verdenking COVID-19 ingestuurd worden naar het ziekenhuis zal
testen in het ziekenhuis worden gedaan. Bij opname in het ziekenhuis overlegt de behandelend
arts direct met de dienstdoende longarts of infectioloog.
Indicatie diagnostiek zorgmedewerkers
Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers (intra-en extramuraal) is momenteel in de maak
en wordt landelijk afgestemd. Tot nader bericht wordt verzocht het testen met
terughoudendheid toe te passen bij zorgmedewerkers.
Testen voorafgaand aan opname langdurige zorg
We krijgen een toenemend aantal verzoeken om patiënten te testen alvorens een opname plaats
kan vinden. Wij willen u erop wijzen dat dit een zeer onwenselijke vertraging van zorgverlening
oplevert van meerdere dagen. Wij verzoeken u patiënten die voldoen aan de klinische criteria
voor COVID-19 in isolatie op te nemen en direct zelf te testen, zodat u zo snel mogelijk
duidelijkheid heeft en patiënt niet onnodig zorg onthouden wordt.
Verzoek doorgeven bij opstarten cohortverpleging
De RONAZ houdt het overzicht over instellingen waar cohortverpleging wordt ingesteld. Het
verzoek is bij opstarten het cohortverpleging hen te informeren: ronaz@ghorbrabant.nl.
Aangepaste werkwijze en beleid rondom contactonderzoek
Alle patiënten met COVID-19
-

Het is belangrijk de patiënt en/of diens contactpersoon te informeren. Het heeft de
voorkeur dat de instelling zelf informeert. De GGD kan hierbij meedenken.

-

Breng zorgmedewerkers en medebewoners in beeld en informeer hen over de
maatregelen zoals deze gelden in de instelling.

-

Privécontacten van patiënten kunt u (via diens contactpersoon) informeren met
bijgevoegde brief. De geïnformeerde privécontacten kunnen de GGD benaderen met
vragen.

Bij zelfstandig wonende patiënten
Thuisblijven
Iedereen met klachten passend bij COVID-19 vragen wij thuis te blijven tot 24 uur na herstel
(geen koorts EN geen hoesten) en contact met anderen te voorkomen voor zover dat mogelijk is
(ook binnenshuis) ongeacht of men getest is.
Huisgenoten van patiënten met COVID-19
Voor huisgenoten van patiënten met bewezen COVID-19 geldt hetzelfde beleid als voor andere
inwoners van Noord-Brabant: met klachten dienen zij thuis te blijven. Zonder klachten mogen zij
het huis verlaten, sociale contacten dienen zoveel mogelijk gemeden te worden (zoals voor ons
allen geldt).
Schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Wij krijgen signalen van zorgverleners dat zij een dreigend tekort hebben aan PBM. Er is een
landelijke taskforce opgesteld die snel met beleid omtrent PBM zal komen. Tot die tijd kunnen
knelpunten doorgegeven worden naar het e-mailadres distributie@vrbzo.nl .
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Mondneusmaskers
Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID-19 via druppels
en (in)direct contact, biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor
gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19. Voor hoog-risico
handelingen wordt een FFP2-masker geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1. Klik hier
voor meer informatie en onderbouwing, inclusief informatie over verlengd gebruik van de
maskers.
Verzoek tot melding bij patiënten met COVID-19 en overlijden
Wij verzoeken u een patiënt met door laboratorium bevestigde COVID-19 bij ons te melden.
Daarnaast verzoeken wij u een overlijden ten gevolge van COVID-19 bij ons te melden. Dit doet
u bij voorkeur via zorgmail of telefonisch.
Telefonisch overleg
Intercollegiale overleglijn Infectieziekten GGD Brabant-Zuidoost
•

Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur: 088 0031 333 (keuze 1)

•

Buiten kantooruren: 0900 367 6767 (Provinciale dienst).

Zorgmail voor melden patiënten en overlijden:
GGD Brabant-Zuidoost: ggdbrabantzuidoostaibteam@zorgmail.nl
Intercollegiale overleglijn Stichting PAMM (arts-microbioloog)
•

Op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur: 088 444 2143

•

Buiten kantooruren: via portier MMC vragen naar dienstdoend arts-microbioloog:
040 8888 000.
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