Zeist, 6 april 2020

Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 15

Geachte collega,
Met deze brief informeert GGD regio Utrecht (GGDrU), afdeling infectieziektebestrijding u
over de ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) en wat dit
betekent voor u als huisarts. Deze brief is een vervolg op de brief die verzonden is op 0104-2020.
Nieuwe informatie volgt elkaar snel op, dus u zult de komende tijd regelmatig een update
krijgen.

Situatie
Naar aanleiding van het besluit van het ministerie van VWS om de testcapaciteit in
Nederland te vergroten, hebben alle GGD regio’s bekeken hoe dit in de regio wordt
uitgevoerd. De afgelopen week hebben GGD regio Utrecht en Saltro met UMC Utrecht
een testfaciliteit ingericht voor zorgprofessionals buiten ziekenhuizen. Saltro neemt het
proces van testaanvraag, afname tot uitslag op zich.
GGDrU blijft als vangnet dienen voor testaanvragen die niet via andere laboratoria
gedaan kunnen worden.
Op 05-04-2020 heeft GGDrU informatie hierover naar zorginstellingen (o.a. verpleegzorg
en thuiszorg) in de regio Utrecht verzonden.
Voor medewerkers in de huisartspraktijk zijn er enkele veranderingen voor het laten
testen van zorgmedewerkers met klachten ten opzichte van de eerdere situatie.

Testbeleid voor medewerkers huisartsenpraktijk
Een huisarts kan zelf een aanvraag voor een test doen bij klachten bij zichzelf of een
medewerker. Op https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-huisartsenpraktijk
staat het te volgen stroomschema voor medewerkers in de huisartsenpraktijk om in
aanmerking te komen voor een test.

Aanvragen test voor medewerker huisartsenpraktijk




Is uw praktijk aangesloten bij een ander laboratorium dan Saltro voor
patiëntendiagnostiek? Neem dan contact met hen op of testen via daar mogelijk
is.
Is uw praktijk aangesloten bij Saltro? De aanvragend arts overlegt dan met Saltro
via 030-2006434 (bereikbaar van 9:00-18:00 uur) of er een indicatie is tot
testen.
Saltro bepaalt in overleg met de zorgmedewerker met klachten hoe en waar de
bemonstering zal plaatsvinden. Saltro beschikt hiertoe over verschillende
mogelijkheden (zelftest of de medewerker komt naar de avondpoli in het
Gezondheidslab).

Uitslag
Saltro geeft de uitslag door aan de aanvragend arts. Daarnaast meldt Saltro positieve
uitslagen aan de GGD op basis van de wettelijke meldingsplicht. De GGD is
verantwoordelijk voor het contactonderzoek bij iedere positief geteste patiënt.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Op https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis staat een stappenplan beschreven
wanneer wel/niet gebruik moet worden gemaakt van PBM. Om te voorkomen dat er
onnodig PBM wordt gebruikt in deze tijden van schaarste, verzoeken we iedereen om
deze stappen aandachtig te lezen en zich hieraan te houden.
Gedetailleerde informatie over PBM in de huisartspraktijk is beschikbaar op
https://www.nhg.org/coronavirus/infectiepreventie/advies-pbm-buiten-ziekenhuis.

Meer informatie





Voor meer informatie over SARS-CoV-2 kunt u kijken op de NHG-website en op de
website van het RIVM.
Als u (praktische) vragen heeft over het proces van aanvraag tot uitslag kunt u
contact opnemen met het Saltro callcenter 030-200 64 34.
Voor andere vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met
GGDrU, afdeling infectieziektebestrijding via telefoonnummer 030-6086077 (lijn
voor professionals). Email: infectie@ggdru.nl

