28 april
2020

KORT BERICHT INFECTIEZIEKTEN
NIET-ACUTE ZORG BRABANT-ZUIDOOST

Via deze weg vragen wij uw aandacht voor een drietal zaken met betrekking tot COVID-19,
namelijk een team wat van start is gegaan binnen de GGD Brabant-Zuidoost met
aandachtsgebied de niet-acute zorg, de test straat waar nog voldoende capaciteit beschikbaar is
om uw medewerkers te laten testen en een verkenning van de mogelijkheid om ervaringen en
best practices te delen tussen niet-acute zorg instellingen.

Team voor niet-acute zorg
Door de plotseling ontstane enorme hoeveelheid werk die op de GGD afkwam vanwege de
uitbraak van corona kon het ondersteunende werk vanuit de GGD aan de instellingen voor nietacute zorg geen gelijke tred houden met de enorme vraag vanuit het veld.
Gelukkig kunnen we nu meer structureel aandacht gaan geven aan deze instellingen.
De activiteiten die we nu opstarten zijn:
•

Alle FAQ vanuit de sector worden op elke donderdag van de week op de website van de
GGD gezet:
https://www.ggdbzo.nl/partners/Zorgaanbieders/Documents/FAQ%20VVT%20Maatregel
en%20rondom%20COVID.pdf
Daar kunt u dus terecht voor de antwoorden op de vragen vanuit niet-acute zorg
instellingen, die mogelijk ook voor uw instelling spelen. U kunt uw vragen mailen naar
infectieziekten@ggdbzo.nl met vermelding “vraag voor team niet-acute zorg” of bellen
met het klantencontactcentrum (088 0031 100).

•

Als een thema meer aandacht behoeft, zoals b.v. het opheffen van cohort verpleging,
zullen we daar (in overleg met de andere Brabantse GGD-en) een aparte nieuwsbrief
over verzenden met uitgebreidere uitleg. Eerdere brieven heeft u gehad over o.a. het
testbeleid van de zorgmedewerkers. Een brief over cohort verpleging kunt u zeer
binnenkort verwachten.

•

Terugkoppeling van data uit de niet-acute zorg instellingen. Dit is opgestart en u kunt
binnenkort hier bericht over verwachten.

Testen zorgmedewerkers
De teststraat bij de GGD Brabant-Zuidoost is sinds 6 april van start gegaan. Na een
aanloopperiode draait de teststraat goed. Zie onderstaande figuur.
Er is ruim voldoende capaciteit voorhanden. U kunt uw medewerkers via de website
van de GGD aanmelden. (www.ggdbzo.nl button “coronatest”).
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Het percentage positieve uitslagen schommelt rond de 25%. Dit is wat we bij het huidige
testbeleid ook verwachten. Veel meer positieve uitslagen zou kunnen wijzen op een restrictief
testbeleid van de instellingen t.a.v. het testen van medewerkers, terwijl een veel lager
percentage zou kunnen wijzen op een veel te ruimhartig testbeleid door de instellingen, waarbij
b.v. veel medewerkers zonder klachten toch ook aangemeld zouden worden.

Twinning systeem voor instellingen voor niet-acute
zorg
Gezien de grote hoeveelheid vragen t.a.v. COVID-19 vanuit de instellingen voor niet-acute zorg
heeft de GGD het idee een “twinning systeem” te faciliteren voor deze instellingen. Hierbij brengt
de GGD instellingen met elkaar in contact om ervaring / best practises / etc. uit te wisselen om
zo onderling van elkaar te leren. Het team van de GGD kan inhoudelijk ook actief participeren in
dit twinning systeem.
Heeft u zelf al veel ervaring met de implementatie van COVID-19 beleid en bent u bereid om uw
ervaring met andere instellingen te delen of heeft u juist behoefte aan input van andere
organisaties t.a.v. (delen van) de implementatie of wilt u graag een uitwisseling op praktisch
niveau, meldt u zich dan bij de GGD op het e-mail adres infectieziekten@ggdbzo.nl. We zullen
vanuit het team niet-acute zorg van de GGD dan contact met u opnemen en deze “twinning”
faciliteren.

Intercollegiaal overleg
•

Op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur: 088 0031 333

•

Buiten kantooruren: 0900 367 6767. Graag dit nummer alleen bij spoed bellen, nietspoedvragen kunnen de volgende werkdag op het reguliere nummer doorgebeld worden.

•

Positieve uitslagen of overleden patiënten kunnen via zorgmail doorgegeven worden
ggdbrabantzuidoostaibteam@zorgmail.nl
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