01 juli
2020

BERICHT INFECTIEZIEKTEN
VOOR HUISARTSEN

Via deze weg geven we u een update over het beleid rondom COVID-19.

COVID-19 diagnostiek
De GGD voert diagnostiek uit naar SARS-CoV-2 (PCR) in teststraten. Momenteel zijn er twee
locaties in onze regio: in Eindhoven op de parkeerplaats van de ijsbaan (Antoon Coolenlaan) en in
Eersel op het Mortelveld. Daarnaast kunt u uiteraard zelf diagnostiek inzetten bij uw patiënten.
Testbeleid vanaf 1 juni
Iedereen (volwassenen en kinderen) met klachten passend bij COVID-19 kan vanaf 1 juni getest
worden. Men kan zich aanmelden via een landelijk telefoonnummer: 0800-1202. Dit nummer is
dagelijks bereikbaar van 8.00-20.00u. Er zijn momenteel korte wachttijden. Na aanmelding volgt
een afspraak op een van de testlocaties. De uitslag is er binnen 48 uur. Meer informatie vindt u
op onze website.
In afwachting van de testuitslag moet de persoon in thuisisolatie blijven. Vanaf heden zal de GGD
deze uitslag weer zelf aan u communiceren indien de patiënt hier toestemming voor geeft.
COVID-19 klachten
Iedereen met de volgende klachten kan getest worden: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of (licht) hoesten, en/of plotsteling verlies van geur
en/of smaak (niet veroorzaakt door obstructie van de neus), en/of kortademigheid-/benauwdheid,
en/of verhoging óf koorts boven de 38 graden.
Kinderen tot en met 6 jaar
Kinderen tot en met 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de
kinderopvang. Met deze beslisboom kunt u bepalen of een kind aan de voorwaarden voldoet.
Kinderen kunnen getest worden maar overweeg of dit noodzakelijk is, gezien de mogelijke impact
van een test. Een voorbeeld van een indicatie: als zij deel uitmaken van een uitbraakonderzoek of
als zij een contact zijn van een bevestigde patiënt. Aanmelding verloopt via de regionale GGD.
Voor jonge kinderen wordt meer tijd ingepland in onze teststraten. Bij twijfel kunnen ouders
contact opnemen met de regionale GGD voor overleg.
Thuisbemonstering
Alleen bij uitzondering testen wij aan huis, wij hebben onze testcapaciteit hard nodig in de
teststraten. Het niet beschikken over verover is geen reden voor thuisbemonstering. Voor de
aanvraag van een thuisbemonstering verzoeken wij u om zelf contact op te nemen met de arts bij
de GGD (088 0031 333).
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COVID-vrijverklaring
De GGD Brabant-Zuidoost geeft geen COVID-vrijverklaringen af. Hiervoor kunnen mensen terecht
bij commerciële aanbieders, zoals KLM Healthservices.
Pre-operatief screenen
De GGD Brabant-Zuidoost voert geen testen uit voor pre-operatieve screenings of opnames in
zorginstellingen. Dit is een verantwoordelijkheid voor de desbetreffende instelling.
Financiering SARS-CoV2 diagnostiek (PCR)
Door het ministerie van VWS is besloten dat de kosten van een COVID-19 PCR worden vergoed
via het openbare gezondheidszorgbudget (OGZ-budget). Deze regeling geldt met terugwerkende
kracht vanaf 6 april. De GGD Brabant-Zuidoost heeft hierover afspraken gemaakt met de
laboratoria in de regio: PAMM (Veldhoven), ETZ (Tilburg) en DvU (Eindhoven). Facturen van
COVID-19 PCR uitgevoerd door de huisarts sturen de laboratoria rechtstreeks naar de GGD. Indien
u gebruik heeft gemaakt van een ander laboratorium kunt u contact opnemen via:
financiën@ggdbzo.nl.
Alle GGD’en maken afspraken met erkende laboratoria in hun werkgebied. De kosten voor de test
komen zo ten laste van het daarvoor beschikbare budget van de overheid. De test is daarmee
gratis voor uw patiënt of uw praktijkmedewerker (het eigen risico wordt niet aangepsroken).
Betrouwbaarheid en betekenis serologie veelal onbekend
De ontwikkeling van o.a. serologische testen en point of care testen gaat razendsnel. De
betrouwbaarheid is veelal nog steeds onbekend en bovendien is het nog onduidelijk wat de
betekenis is van een doorgemaakte infectie voor de immuniteit. De WHO en RIVM adviseren
daarom op dit moment geen serologie voor individuele diagnostiek in te zetten. Er is geen
meldplicht voor positieve COVID-19 serologie. Serologische testen worden niet vergoed uit het
OGZ-budget.

Bron-en contactonderzoek
Bron- en contactonderzoek
Het bron- en contactonderzoek is recent geïntensiveerd. Dit houdt in dat alle contacten van een
COVID-19 patiënt zo spoedig mogelijk in kaart worden gebracht en zo nodig worden gemonitord.
Een snelle melding door het laboratorium en de behandelende arts, inclusief contactgegevens, is
essentieel voor de start van een bron- en contactonderzoek.
De volgende contacten worden onderscheiden
1. Huisgenoten:
Contacten die tot hetzelfde huishouden behoren en langdurig op minder dan 1,5 meter
afstand contact hadden met de patiënt.
2. Overige, nauwe contacten:
a) Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact
hadden met de patiënt.
b) Personen die korter dan 15 minuten hoogrisico-blootstelling hebben gehad (in het
gezicht hoesten, direct fysiek contact zoals zoenen).
3. Overige, niet-nauwe contacten:
Personen die langer dan 15 minuten contact hadden met de patiënt op meer dan 1,5
meter afstand in dezelfde ruimte (op kantoor, in de klas, tijdens vergaderingen).
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Maatregelen
Isolatie
-

Symptomatisch: alle bevestigde COVID-19-patiënten moeten in isolatie blijven tot zij ten
minste 24 uur symptoomvrij zijn en tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen.

-

Immuungecompromitteerd: alle bevestigde COVID-19-patiënten moeten in isolatie blijven
tot zij ten minste 24 uur symptoomvrij zijn en tot minimaal 14 dagen na de start van de
symptomen.

-

Asymptomatisch: minimaal 72 uur in isolatie vanaf het moment van testafname, omdat
deze persoon in de presymptomatische fase kan zitten. Als er zich binnen deze 72 uur
geen symptomen voordoen passend bij COVID-19, kan de isolatie worden opgeheven.

Quarantaine
-

Huisgenoten: quarantaine gedurende 14 dagen na het laatste contactmoment met de
bevestigde patiënt in quarantaine te gaan; quarantaine betekent strikt thuisblijven. Zij
worden gemonitord en laagdrempelig getest wanneer zij klachten ontwikkelen.

-

Nauwe contacten: thuis blijven gedurende 14 dagen na het laatste contactmoment met
de bevestigde patiënt thuis te blijven. Dit betekent dat zij niet naar hun werk gaan
(thuiswerken), geen gebruik maken van openbaar vervoer en geen bezoek ontvangen. Zij
worden gemonitord en laagdrempelig getest wanneer zij klachten ontwikkelen. Kinderen
tot 13 jaar mogen wel naar school en sporten.

-

Niet-nauwe contacten: de GGD zorgt ervoor dat contacten worden geïnformeerd over de
vaststelling van COVID-19 bij een persoon in hun omgeving. Zij krijgen het advies om
gedurende 14 dagen na het laatste contact alert te zijn op symptomen passend bij COVID19.

-

Huisgenoten en andere nauwe contacten van asymptomatische patiënten: van bevestigde
patiënten worden geadviseerd om 72 uur in quarantaine te gaan.

Monitoring
-

Huisgenoten: de GGD heeft aan het begin, halverwege (rond dag 7) en aan het eind (dag
14) van de monitoringsperiode telefonisch contact met de huisgenoot om de opvolging
van de quarantainemaatregelen en het ontstaan van klachten te bespreken.

-

Nauwe contacten: de GGD heeft aan het begin, halverwege (rond dag 7) en aan het eind
(dag 14) van de monitoringsperiode telefonisch contact met de nauwe contacten om de
opvolging van de maatregelen en het ontstaan van klachten door te nemen.

-

Niet-nauwe contacten: deze worden niet gemonitord.

Contactgegevens team infectieziekten GGD Brabant-Zuidoost
•

Ma t/m vr van 08:30 tot 17:00 uur: 088 0031 333

•

Buiten kantoortijden: 0900 367 6767. Graag dit nummer alleen bij spoed bellen, nietspoedvragen kunnen de volgende dag op bovenstaand reguliere nummer gesteld worden.

•

Positieve uitslagen of overleden patiënten kunnen via zorgmail doorgegeven worden:
ggdbrabantzuidoostaibteam@zorgmail.nl. Graag ontvangen wij ook een telefoonnummer
van patiënt of contactpersoon
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