Harop geactiveerd: Centraal Crisisteam Huisartsen weer actief
Het aantal covid-19 besmettingen in de provincie Utrecht loopt zo snel op dat de ziekenhuizen en
verpleeghuizen op korte termijn verwachten dat veel extra inspanningen nodig zijn om de
continuïteit van zorg te borgen. In de regio Utrecht zijn er enkele huisartsenpraktijken -en posten die
door uitval, door quarantaine of aangetoonde besmetting van medewerkers moeite hebben de
gebruikelijke zorg te blijven leveren.
Dit zijn de redenen waarom het Projectteam Covid-19 van de samenwerkende regionale
huisartsenorganisaties in de provincie op 23 september het Harop weer hebben geactiveerd.
Daarmee is er weer een centraal crisisteam huisartsenzorg in de provincie actief. Tevens zullen
binnen de regio’s de regionale crisisteams weer actief worden. Hiermee volgen de huisartsen de
opschaling van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), dat nu heeft opgeschaald tot code oranje.
Ook de minister van VWS en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht noemen de situatie in onze
provincie “zorgelijk”- dit is het één na hoogste niveau van opschaling.
Opschaling bij de ketenpartners maakt voor de huisartsencrisisteams goede afstemming extra
belangrijk. Zo vraagt de GGD alle zorginstellingen in de regio om medewerkers bij alle
patiëntencontacten binnen de anderhalve meter een chirurgisch mondneusmasker te laten dragen.
Dit geldt ook voor huisartsen. De GGD heeft hierover al een brief gestuurd aan alle huisartsen. Als
Centraal Crisisteam ondersteunen wij dit beleid, dat verder gaat dan het huidige landelijke beleid
zoals door het Nederlands Huisartsengenootschap is geadviseerd. Als er vanuit landelijke organisaties
nieuwe adviezen komen zullen wij u hierover informeren.
Actuele cijfers over de verspreiding van Sars-Cov-2 in de provincie Utrecht vindt u op
https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/corona/. De LHV plaatst geregeld updates op
https://www.lhv.nl/, net als het NHG (https://www.nhg.org/). Neem bij vragen over
crisismaatregelen contact op met uw HAGRO/GEZ/cluster-contactpersoon. De regionale en centrale
crisisteams staan ervoor om de continuïteit en veiligheid van de huisartsenzorg zo goed mogelijk te
waarborgen.

