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BERICHT INFECTIEZIEKTEN NIET-ACUTE
ZORG

Via deze weg informeren we u over de ontwikkelingen omtrent COVID-19.

Informatie voor zorgorganisaties en zorgmedewerkers
COVID-19 Algemeen
Aantal besmettingen
Het aantal besmettingen neemt, net als in de rest van Nederland, in de regio Brabant Zuidoost
langzaam af. Helaas hebben we toch nog meer dan 250 positieve meldingen per 100.000 bewoners
per week. Daarmee valt onze regio nog steeds in het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’. Het
opkomen van nieuwe, mogelijk besmettelijkere, varianten van het virus (zoals de Engelse, ZuidAfrikaanse en Braziliaanse variant) is zorgwekkend en maakt het onzeker of de dalende trend zich
door zal zetten.
In deze nieuwsbrief staat meer informatie over het aangepaste quarantaine- en testbeleid,
vaccinaties, PBM en de recente datadiefstal.

Bron- en contactopsporing
Vanaf woensdag 3 februari wordt de bron- en contactopsporing op een aantal punten gewijzigd.
Wijziging definitie contacten
De definitie van ‘overige nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘niet nauwe contacten’ (categorie 3)
is gewijzigd. Dit heeft o.a. tot gevolg dat personen sneller tot een categorie 2 contact gerekend
zullen worden. Onderstaand overzicht geeft in het kort aan wat onder elke categorie verstaan
wordt.
Meer informatie hierover is te vinden in de richtlijn van het LCI: https://lci.rivm.nl/COVID-19bco
•
•

•

Categorie 1: huisgenoten. Voor huisgenoten van een besmet persoon geldt dat zij in
quarantaine moeten gaan.
Categorie 2: overige nauwe contacten.
o Cumulatief (bij elkaar opgeteld) méér dan 15 minuten (binnen een periode van
24 uur) op minder dan 1,5 meter contact met een besmet persoon. Voor hen
geldt dat zij in quarantaine moeten gaan. (Dit was >15 minuten
aaneengesloten).
o Geldt niet voor vluchtig langs elkaar lopen.
Categorie 3: Overige (niet nauwe) contacten. In onderstaande gevallen worden personen
gezien als categorie 3 contact. Zij krijgen geen quarantaine-advies, maar voor hen
gelden de leefregels zoals die al golden voor categorie 3 contacten.
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o
o

Méér dan 15 minuten in dezelfde ruimte op méér dan 1,5 meter van een besmet
persoon of
Korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van een besmet
persoon.

Uitbreiding testbeleid
Vanaf 3 februari wordt het testbeleid voor contacten uitgebreid. Dit heeft als doel om infecties
sneller op te sporen en verdere verspreiding te onderbreken.
Huisgenoten en overige nauwe contacten (categorie 1 en 2) worden geadviseerd om zich zo
snel mogelijk te laten testen bij een GGD teststraat met een (LAMP-) PCR-test. Ook blijft het
advies om op dag 5 na de laatste blootstelling te testen met een (LAMP-) PCR-test.
Overige niet nauwe contacten (categorie 3) wordt geadviseerd zich te laten testen op of rond
dag 5 na de laatste blootstelling, ook als zij geen klachten hebben. Wanneer niet duidelijk is
wanneer dag 5 is, wordt geadviseerd op korte termijn een testafspraak te maken.
Daarnaast blijft het advies om te testen bij klachten.
De quarantaine van 10 dagen mag alleen worden opgeheven bij een negatieve testuitslag van
een test die op of na dag 5 is afgenomen.

Vaccinaties
Sinds vrijdag 15 januari zijn we gestart met vaccineren in het Indoor Sportcentrum in
Eindhoven. Op maandag 1 februari is daar Sporthal de Braak in Helmond bij gekomen en de
komende weken zullen er ook vaccinatielocaties in Best en Valkenswaard geopend worden.
Vaccinatie bewoners/cliënten
De verdeling van de vaccins wordt landelijk bepaald door het ministerie van VWS en kan
veranderen afhankelijk van de levering van de vaccins. De GGD heeft hier geen invloed op.
Actuele informatie over de vaccinaties is te vinden op https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie
en op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.
Vaccinatie zorgmedewerkers
Er zijn zorgmedewerkers die tot de eerste doelgroep behoren maar nog geen vaccin hebben
ontvangen. Wij ontvangen berichten dat zij nu niet ingepland worden door het landelijke
callcenter. Zoals hierboven gezegd, hebben wij geen invloed hierop.
Wel zouden naam en telefoonnummer van de medewerker genoteerd moeten worden door de
medewerker van het callcenter, zodat de medewerker op de wachtlijst komt en bericht ontvangt
zodra inplannen wel mogelijk is.
Landelijke medische infolijn vaccineren
Sinds vrijdag 29 januari is er een landelijke medische informatielijn. Dit nummer wordt
gecommuniceerd op de gezondheidsverklaring die meegezonden wordt.
Als u hierover nog vragen heeft, kunt u informatie vinden op de website van het RIVM:
rivm.nl/coronavaccinatie. Hier vindt u informatie over ziekte, medicijnen en behandelingen. Als u
daar het antwoord niet vindt, kunt u ook overleggen met de GGD Medische Informatielijn
Vaccineren via het nummer 088 767 40 80.
Voorkom oplichting
De GGD ontvang berichten dan ouderen in Noord-Brabant worden gebeld door mensen die zich
voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een
coronavaccinatie bij mensen aan huis. De GGD neemt geen contact op met ouderen over
vaccineren. Vaccineren én testen door de GGD is altijd gratis.
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Maatregelen
FFP2 masker
De GGD krijgt vragen over de mondneusmaskers in relatie tot de verschillende varianten van het
Coronavirus.
De nieuwe varianten van het Coronavirus verspreiden zich op dezelfde manier als het virus dat
hier al langer circuleert; via druppel-contact. Daarom is een chirurgisch mondneusmasker type
IIR voldoende.
Een FFP2 mondneusmasker is wel nodig als er aerosolvormende handelingen worden uitgevoerd.
De Federatie Medisch Specialisten heeft een overzicht van deze aerosolvormende handelingen
gepubliceerd. Voorbeelden zijn uitzuigen van de longen, intubatie en verzorgen van een
tracheostoma.
Let wel: met welk masker er ook wordt gewerkt, het blijft heel belangrijk hoe daar mee
omgegaan wordt en ook dat overige Corona maatregelen goed aangehouden worden. Een FFP 2
beschermt niet als het masker met de handen wordt aangeraakt en iemand vervolgens zichzelf
mogelijk besmet door aanraken van bijvoorbeeld het gezicht. Ook moeten de overige PBM goed
gedragen worden. Afstand houden tussen personeel onderling wanneer het masker niet op is,
bijvoorbeeld tijdens eten en drinken, is erg belangrijk.
Een FFP2 masker ademt zwaar, soms wordt er daarom gekozen voor een FFP2 masker met een
ventiel. Gebruik dergelijke mondneusmaskers niet, de ander (cliënt/ collega) is dan niet
beschermd.

Datadiefstal persoonsgegevens
Recent heeft er een datadiefstal plaatsgevonden waarbij persoonsgegevens zijn gestolen uit de
systemen van de GGD. GGD-GHOR heeft een website opgericht met veelgestelde vragen en
meer informatie hierover: https://ggdghor.nl/thema/vragen-antwoorden-datadiefstal/.
Naar aanleiding van de datadiefstal heeft de GGD vragen gekregen van mensen die hun
gegevens uit het GGD systeem willen laten verwijderen. Op www.privacyggdbzo.nl vindt u meer
informatie over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens en de procedure die daar in
gevolgd kan worden.

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
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.
NB: Voor het aanvragen van een test voor zorgmedewerkers: 0800-8101 (landelijk
nummer)
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