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Update COVID-19 (nieuw coronavirus)

Aan alle organisaties die onderdak bieden aan kwetsbare medeburgers,
In deze brief vindt u informatie rondom het COVID-19, coronavirus. Deze informatie kan helpend zijn in
de vragen die mogelijk ook in uw organisatie spelen. Deze informatie is van vandaag, echter morgen
kunnen er nieuwe richtlijnen of omstandigheden zijn waardoor een aantal van de genoemde zaken weer
veranderd zijn.
Pandemie
Ook in onze regio merken we met elkaar ondertussen de gevolgen van de pandemie door het nieuwe
coronavirus. Wij krijgen dagelijks tientallen meldingen van bevestigde patiënten. In ieder ziekenhuis in
onze regio liggen 1 of meer patiënten. Ook op de IC’s zijn patiënten opgenomen. En helaas hebben we
ook in onze regio al de eerste overleden patiënten te betreuren. Ook buiten ziekenhuizen neemt het
aantal vermoedelijke patiënten toe. Over wat er nog gaat gebeuren kunnen we geen precieze
voorspellingen doen, maar dat er meer mensen ziek gaan worden weten we wel. Dat dit druk op de zorg
gaat leggen ook.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
In het gehele land is er sprake van schaarste waardoor het rijk heeft besloten de distributie van PBM’s
zoveel mogelijk regionaal op te pakken.
Voor onze regio ligt deze taak bij de GHOR/ Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. De GHOR heeft
een callcenter opengesteld waarmee 24/7 contact kan worden gelegd indien PBM’s nodig zijn. Het
nummer van het algemene callcenter is 088-11 97 370 of per mail pbmijsselland@vrijsselland.nl. Let op:
Ook binnen het ‘distributiecentrum’ is sprake van schaarste in aanvoer van PBM’s, dus er kunnen geen
garanties worden gegeven voor de uitlevering van materialen. De GHOR hanteert een afwegingskader.
Testen van patiënten in instellingen
Het testen van patiënten in instellingen is gericht om introductie van COVID-19 binnen een instelling vast
te stellen. Na 1-2 bewezen COVID-19-patiënten wordt niet verder getest maar gehandeld vanuit het
uitgangspunt dat er een corona-uitbraak binnen de instelling gaande is. Voor de te nemen maatregelen
na vaststelling van COVID -19 in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of voorziening voor kleinschalig
wonen, zie de richtlijn van Verenso. Dit testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden.
Uitleg testbeleid zorgmedewerkers extramuraal
Ook voor u als zorgverlener en uw medewerkers geldt dit terughoudende testbeleid. Waarom?
De WHO, en ook enkele Nederlandse virologen, adviseren aan te dringen op een test bij iedere
zorgmedewerker met luchtwegklachten. Vanuit hun oogpunt kan ik dat ook begrijpen om diverse
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redenen. Alleen hebben wij helaas te maken met beperkte beschikbaarheid van middelen en moeten er
keuzes gemaakt worden.
In verband met de beperkte middelen om deze testen uit te voeren, is dit beleid momenteel niet
uitvoerbaar. Laboratoria zetten de beschikbare middelen daar in waar de uitslag van de test de grootste
invloed heeft op het te volgen beleid: bij patiënten en zorgmedewerkers in het ziekenhuis, omdat daar
de meest kwetsbare groep patiënten ligt.
Er kunnen mogelijk uitzonderingen gemaakt worden op dit testbeleid. U kunt voor overleg bellen met
onze afdeling infectieziektebestrijding (088-443 3355). Samen kunnen we dan kijken wat in dit specifieke
geval het beste beleid is.
Corona en hoe kan ik hiermee omgaan (per sector)
Hieronder hebben we een aantal websites verzameld per sector. Er zullen ongetwijfeld meer
sites zijn dan wij noemen. Veel gestelde vragen en antwoorden zijn er te vinden, maar ook
mooie initiatieven over welke maatregelen er zijn genomen.
• Beschermd wonen en maatschappelijke opvang:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/beschermdwonen-en-maatschappelijke-opvang
• Op de website van Valente vindt u een lijst met maatregelen die organisaties voor
vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in samenwerking
met gemeenten al hebben ingezet
• Jeugdzorg: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/zorg/jeugdzorg. TIPS https://www.stichtingjeugdinterventies.nl/wpcontent/uploads/HandreikingAWRSJIGGW.pdf
• Gehandicaptenzorg: https://www.vgn.nl/corona en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/zorg/gehandicaptenzorg
• Ouderenzorg/thuiswonenden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/zorg/thuiswonenden
• Verpleegtehuizen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/zorg/verpleegtehuizen
Informatie en contact
Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen zij samen met het RIVM en
de hulpverleners in de regio. Kijk voor de meest actuele informatie en voor vragen en antwoorden over
het coronavirus op de site van het RIVM.
We realiseren ons dat elke zorginstelling weer anders is en alle maatregelen ook maatwerk vereisen.
Voor overleg kunt u contact met ons opnemen. Bel ons dan via 088 - 443 33 55
Met vriendelijke groet,
Crisiscoördinator
GGD Noord- en Oost-Gelderland
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