Geachte heer/mevrouw,
Afgelopen week heeft u (of uw collega) meerdere malen aan het Netwerk Acute Zorg uw voorraad
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) doorgegeven. Wij danken u hartelijk voor uw
medewerking.
Hieronder volgt het nieuwste handelingsperspectief m.b.t. PBM voor care organisaties.
Levering persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in acute situatie
Wanneer u een tekort aan PBM’s heeft en een nieuwe patiënt/cliënt met Covid-19 of verdenking
daarvan, komt u conform de RIVM richtlijn “Gebruik PBM buiten ziekenhuizen” in aanmerking voor een
noodpakket persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij proberen u in dat geval binnen 3 uur van een
noodset PBM’s te voorzien.
Levering persoonlijke beschermingsmiddelen bij bestaande Covid-19 patiënt
Wanneer u een besmette patiënt/cliënt conform de RIVM richtlijn “Gebruik PBM buiten ziekenhuizen”
reeds verpleegd heeft met PBM’s en u verwacht binnen 48 uur een tekort aan hulpmiddelen, proberen
we u binnen 24 uur voor deze besmette patiënt/cliënt van voldoende voorraad PBM’s te voorzien.
Contactgegevens aanvragen persoonlijke beschermingsmiddelen
Mocht er in uw organisatie een tekort dreigen te ontstaan in lijn met de hierboven beschreven situaties
neem dan contact op met het algemene callcenter via 088-1197370 / pbmijsselland@vrijsselland.nl (zie
ook groene flyer in bijlage, deze is tevens op 20 maart verzonden). Let wel: ook wij hebben te maken
met schaarse aanvoer van PBM, we kunnen geen 100% garanties geven.
Helaas kunnen wij nu niet ‘preventief’ PBM leveren: er is te weinig materiaal om iedere zorginstelling op
voorhand (dus zonder besmetting of ernstige verdenking ervan) al van PBM te voorzien.
U hoeft uw voorraden niet meer met ons te delen
De afgelopen week heeft u uw bevoorrading gedeeld aan het Netwerk Acute Zorg (NAZ). Het NAZ
ondersteunde de GHOR/veiligheidsregio’s in het tot stand brengen van een situatiebeeld van de regio.
Met het hierboven beschreven handelingsperspectief is het niet langer noodzakelijk om uw voorraad
met ons te delen. Wel adviseren wij u om voor uzelf uw voorraad inzichtelijk te houden.
➔ We willen u vragen deze informatie binnen uw organisatie en regio te verspreiden: wij hebben
binnen iedere organisatie maar één of hooguit enkele contactpersonen.
Tot slot: ter informatie vindt u in de bijlage een instructievideo m.b.t. het gebruik van een mondkapje.
Vriendelijke groet,
Netwerk Acute Zorg Zwolle
Netwerk Acute Zorg Euregio
GHOR Twente
GHOR IJsselland
GHOR Noord- en Oost-Gelderland

