30 sept 2020

BERICHT INFECTIEZIEKTEN
VOOR HUISARTSEN

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

COVID-19 Algemeen
Toename aantal besmettingen
Het aantal positief geteste mensen in Nederland is fors aan het stijgen, zo ook in onze regio.
Momenteel krijgen wij ruim boven de 100 meldingen per dag. Dit legt een enorme druk op ons
werk en op onder andere het bron- en contactonderzoek.

Bron-en contactonderzoek
Risico gestuurd bron- en contactonderzoek (BCO)
Het BCO wordt vanwege het toenemend aantal besmettingen in afgeslankte vorm uitgevoerd. Wij
maken nu gebruik van risicogestuurd BCO. Dit houdt in dat wij positief geteste mensen informeren
over hun uitslag, de maatregelen die zij moeten nemen (isolatie) en de maatregelen die hun
huisgenoten en nauwe contacten moeten nemen (quarantaine). Wij vragen hen om hun contacten
zelf in kaart te brengen en te informeren. Bij risicogestuurd BCO blijft er speciale aandacht voor
de (langdurige) zorg, het onderwijs en grotere uitbraken/clusters. Momenteel is het niet haalbaar
u te informeren over uw patiënten die positief getest zijn. Wij vragen aan de patiënten dit zelf aan
u door te geven. Ook kan het zijn dat uw patiënten meer COVID-19 gerelateerde vragen aan u
zullen stellen, i.v.m. wachttijden bij het klantencontactcentrum.

Diagnostiek
Testcapaciteit
De GGD voert diagnostiek uit naar SARS-CoV-2 (PCR) in teststraten. Er zijn drie locaties in onze
regio: in Eindhoven op de parkeerplaats van de ijsbaan (Antoon Coolenlaan), in Eersel op het
Mortelveld en in Helmond in de parkeergarage City (Watermolenwal). Ook in onze regio zijn er
momenteel wachttijden. Alleen zorg- en onderwijspersoneel krijgen voorrang bij de teststraten.
Thuisbemonstering
Alleen bij uitzondering testen wij aan huis, wij hebben onze testcapaciteit hard nodig in de
teststraten. Het niet beschikken over vervoer is geen reden voor thuisbemonstering. Voor de
aanvraag van een thuisbemonstering verzoeken wij u of uw assistent zelf contact op te nemen
met de GGD via 088-0031333.

1

COVID-vrijverklaring
De GGD Brabant-Zuidoost geeft geen COVID-vrijverklaringen af. Hiervoor kunnen mensen terecht
bij commerciële aanbieders, zoals KLM Healthservices. Voor informatie over COVID-19 testen voor
reizigers EN voor het inplannen van een afspraak voor een test kan men terecht op de website
van KLM Health Services. Mocht men er via de website echt niet uitkomen, dan kan men
onderstaand nummer bellen: +31 (0)20 24 45 210 (maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00)
Daarnaast zijn in de regio verschillende commerciële aanbieders actief, bijvoorbeeld in de buurt
van

Eindhoven

Airport.

Op

deze

plekken

kunnen

alleen

mensen

terecht

die

geen

gezondheidsklachten hebben.
Mogelijke herinfectie
Het is niet bekend in hoeverre immuniteit wordt opgebouwd na een eerste besmetting en hoe lang
men dan beschermd is na een doorgemaakte infectie. Het gaat hierbij om patiënten met:
•

Een eerste COVID-19-episode met positieve PCR of een eerste klinische COVID-19-episode
in een huishouden waar een lid PCR-positief getest was, en;

•

Een symptoomvrij interval van minimaal 8 weken of langer met eventuele PCR-negatieve
tussenbepalingen, en;

•

Een tweede episode met klachten passend bij COVID-19 én een positieve PCR op SARS-CoV2.

Contactgegevens team infectieziekten GGD Brabant-Zuidoost
•

Ma t/m vr van 08:30 tot 17:00 uur en za t/m zo van 09:00 – 17:00: 088 0031 333
(professionals) en 088 0031 595 (publiek)

•

Buiten kantoortijden: 0900 367 6767 (alleen voor professionals). 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 Graag ontvangen wij ook een telefoonnummer
van patiënt of contactpersoon.
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