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BERICHT INFECTIEZIEKTEN NIET-ACUTE
ZORG

Via deze weg informeren we u over de ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

COVID-19 Algemeen
Toename aantal besmettingen
Het aantal covid-19 besmettingen in Nederland is nog steeds zeer hoog, zo ook in regio BrabantZuidoost. Het risiconiveau voor onze regio is recent verhoogd naar het hoogste niveau: ‘zeer
ernstig’. In de avond van 21 oktober zijn er strengere landelijke maatregelen ingegaan en
werden nog extra aangescherpt in de avond van 4 november. Hoewel er sinds afgelopen week
voor het eerst minder meldingen in onze regio waren dan de week ervoor, krijgen wij nog steeds
meer dan 300 meldingen per dag binnen.
In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de bescherming die niet-medische
mondneusmaskers bieden, herinfecties, antigeen sneltesten en het Bron- en Contactonderzoek.

Maatregelen
Werkzaamheid niet-medische mondneusmaskers
De GGD krijgt vragen over de mate van bescherming van de niet-medische mondneusmaskers.
De vragen komen vanuit de VVT zorginstellingen en van mensen met een contactberoep
(kapper, fysiotherapeut).
Er is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van nietmedische mondneusmaskers. Vermoedelijk wordt het risico op besmetting wel verlaagd, maar
niet volledig weggenomen. Indien iemand een niet-medisch mondneusmasker draagt en nauw
contact (> 15 min binnen 1,5 meter) is van een COVID-19 patiënt, betekent dit dat deze
persoon wel in quarantaine moet. Het dragen van een niet-medisch mondneusmasker verkleint
dus het risico op COVID-19, maar voorkomt niet dat iemand in quarantaine moet bij nauw
contact.
Daarnaast wordt door het dragen van een niet-medisch mondneusmasker de algemene
voorzorgsmaatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand niet vervangen.
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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 Helmond in de
parkeergarage City (Watermolenwal) en in Valkenswaard op parkeerterrein Den Dries aan de
Pastoor Heerkensdreef. Er zijn momenteel geen wachttijden in de teststraten. Alleen zorg- en
onderwijspersoneel krijgt voorrang bij de teststraten. Speciaal voor deze prioriteit-groep met
wordt vanaf dinsdag 10 november een teststraat geopend in Eersel. De testmonsters worden
met voorrang verwerkt in het laboratorium. Zorgpersoneel kan dagelijks tussen 07.30 en 20.00
uur via het landelijke telefoonnummer 0800-8101 een afspraak maken om met voorrang getest
te worden.
Een aantal organisaties in de niet-acute zorg heeft eigen teststraten. Laboratoria vragen om voor
zorgmedewerkers zoveel mogelijk gebruik te maken van de teststraten bij de GGD, zodat de
capaciteit zo optimaal mogelijk wordt verdeeld.
Op dit moment maakt de GGD nog geen gebruik van sneltesten in de teststraten.
Antigeensneltesten
De antigeensneltesten voor COVID-19 zijn sterk in opkomst. Bij deze test wordt materiaal dat
afgenomen is met een keel- en neusswab aangebracht op een wegwerpcasette. De test toont de
aan- of afwezigheid van viruseiwit (antigeen) aan en heeft een doorlooptijd van 15-30 minuten.
Op dit moment zijn slechts enkele antigeentesten klinisch gevalideerd. Dit zijn de
antigeensneltesten van Abbott, Becton Dickinson en Roche, deze zijn gevalideerd voor personen
die zich melden in de GGD-teststraten. Dit zijn dus personen met klachten of een bekende
blootstelling.
De antigeensneltesten zijn (nog) niet klinisch gevalideerd voor preventief gebruik bij
zorgmedewerkers of bewoners zonder klachten, om introductie van COVID-19 in instellingen te
voorkomen. Het advies is daarom vooralsnog bij zorgmedewerkers gebruik te maken
van RT-PCR-test.
Het is niet nodig om een positieve uitslag van een antigeensneltest te bevestigen met een PCR
test indien de antigeentest:
•

een van de onderstaande drie (technisch en klinisch) in Nederland gevalideerde testen
betreft:
o

Panbio COVID-10-Ag rapid test (Abbott)

o

BD Veritor COVID test (Becton Dickinson)

o

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Roche)

én
•

is uitgevoerd door een erkend laboratorium of onder verantwoordelijkheid van een BIGgeregistreerde arts én

•

afgenomen bij een persoon met klachten passend bij Corona.
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Wanneer dit niet het geval is, adviseert de GGD om een positieve uitslag te bevestigen met een
PCR test. Wanneer wel aan bovenstaande eisen wordt voldaan, hoeft bij een positieve uitslag
geen PCR test te worden uitgevoerd. Er geldt dan een meldingsplicht bij de GGD, waarna het
BCO wordt gestart.
Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande eisen, is de sneltest niet betrouwbaar en wordt een
PCR-test geadviseerd.
Wanneer wel aan bovenstaande eisen wordt voldaan en er een negatief testresultaat is, moet
er alsnog een PCR-test verricht worden.
Meer informatie over de voorwaarden om antigeensneltesten uit te voeren zijn te vinden op:
uitgangspunten voor inzet testen op covid-19
Een overzicht van de erkende laboratoria en meer informatie over diagnostiek is te vinden op:
https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend
Hieronder ziet u een stroomdiagram ter verduidelijking van bovenstaande tekst. LET OP: het
advies vanuit de GGD is om bij voorkeur gebruik te maken van een PCR-test en niet van
antigeen sneltesten!

Stroomdiagram
Persoon met klachten
NEE
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Melden aan de GGD
Meldingsplicht antigeensneltest
Omdat COVID-19 een meldingsplichtige ziekte A is, geldt dat een positieve PCR test aan de GGD
gemeld moet worden. Nu er ook antigeensneltesten gevalideerd zijn, geldt deze meldingsplicht
ook voor deze testen. Dit betekent dat een positieve antigeensneltest aan de GGD gemeld moet
worden. De meldingsplicht geldt voor de arts die de test uitvoert en voor het laboratorium. Bij
de melding graag aangeven: NAW, BSN, contactgegevens (telefoonnummer indien medewerker),
eerste ziektedag, datum testafname en welke test is uitgevoerd.
Melden overlijdens
Indien een COVID-19 besmet persoon overlijdt verzoekt de GGD de behandelend arts om dit aan
ons te melden. Het melden van een overlijden van een COVID-19 patiënt is niet verplicht, maar
draagt wel bij aan het zo goed mogelijk in kaart brengen van ernst van de epidemie. De GGD
meldt de overlijdens aan het RIVM, die deze cijfers gebruikt voor het landelijke beeld.
Positieve uitslagen of overlijdens kunnen via zorgmail doorgegeven worden:
ggdbrabantzuidoostaibteam@zorgmail.nl of via een beveiligde mail worden verstuurd naar
infectieziekten@ggdbzo.nl.

Immuniteit en herinfectie
Er is nog weinig bekend over de mate en duur van immuniteit na een doorgemaakte COVID-19infectie. Het is dus onduidelijk of mensen voldoende afweer opbouwen en hoelang zij beschermd
blijven tegen het virus. Tot nu toe zijn er wereldwijd enkele bevestigde gevallen van mensen die
een tweede keer besmet zijn geraakt met COVID-19.
Het RIVM gaat er, op basis van de huidige wetenschappelijke kennis, van uit dat een gezond
persoon die minder dan 8 weken geleden een COVID-19-infectie heeft doorgemaakt en hersteld
is, en nu opnieuw klachten heeft, niet besmettelijk is en niet per definitie opnieuw in isolatie
hoeft. Binnen deze periode hoeft iemand ook niet in quarantaine als een huisgenoot of nauw
contact positief test. Dit geldt echter niet voor medewerkers in zorginstellingen of
andere personen die werken met personen van 70 jaar of ouder,
immuungecompromitteerden, verpleeg- of verzorgingshuisbewoners en andere
kwetsbare personen die langdurige (thuis)zorg ontvangen. Hiervoor wordt geadviseerd
eventueel beleid op maat voor te stellen in overleg met de GGD.

Bron- en contactonderzoek in een zorginstelling
Het LCI heeft in onderstaande handreiking beschreven hoe het contactonderzoek nu verloopt.
https://lci.rivm.nl/contactonderzoek-COVID-19-langdurige-zorg

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
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•

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.
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