Zeist, 17 april 2020

Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 16

Geachte collega,
Met deze brief informeert GGD regio Utrecht (GGDrU), afdeling infectieziektebestrijding u
over de ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus en wat dit betekent voor u als
huisarts. Deze brief is een vervolg op de brief die verzonden is op 06-04-2020.

Situatie





Testbeleid voor medewerkers huisartsenpraktijk iets verruimd
Reminder testbeleid patiënten van huisartsen
Inlichten van HAP na bezoek van Covid-positieve patiënt stopt
Siilo app-groep voor intercollegiaal overleg
Melden van overlijden bij Covid-19

Testbeleid voor medewerkers huisartsenpraktijk
Vooruitlopend op de verwachte landelijke aanpassingen heeft regio Utrecht voor
huisartsen de criteria om te testen verruimd: medewerkers van de huisartsenpraktijk die
intensief contact hebben met ouderen en lichamelijk kwetsbare personen en onmisbaar
zijn voor de zorgcontinuïteit kunnen zich nu ook laten testen bij klachten van koorts
(naast de eerdere criteria van en/of verkouden en/of hoesten). Testen van
zorgmedewerkers kan vanaf 17-4-2020 niet alleen via Saltro, maar ook via de teststraat
van GGD regio Utrecht. Voor meer informatie en actueel testbeleid voor
zorgmedewerkers: kijk op de website van GGD regio Utrecht.

Reminder testbeleid voor patiënten van huisartsen
Indien de uitslag van een test belangrijke gevolgen heeft voor de geteste patiënt of zijn
directe omgeving bestaat er nog steeds een indicatie voor testen bij patiënten:
 Patiënten met grote zorgbehoefte (bv. inzet thuis- of huisartsenzorg)
 Patiënten die (gaan) verblijven in een zorginstelling: woongroep/hospice/zorghotel
Meer informatie omtrent diagnostiek: kijk op de NHG website. U kunt de indicatie voor
een test zelf stellen. Overleg met de GGD is uiteraard mogelijk.
Voor testmateriaal en het afnemen van een test overlegt u met uw huisartsenlaboratorium, waarmee u normaal gesproken zaken doet. De test kunt u zelf afnemen,
materiaal is beschikbaar via het laboratorium. Als u geen mogelijkheid hebt voor een
thuisafname, overleg dan met uw huisartsenlaboratorium over de mogelijkheid van
thuisafname door een mobiel team. Is een test via het reguliere huisartsenlaboratorium
niet mogelijk, overleg dan met de GGD regio Utrecht: 030-6086077.

Informeren van de HAP na bezoek van Covid-patiënt
GGDrU stopt met het informeren van de HAP wanneer een bevestigde COVID-19 patiënt
de HAP heeft bezocht in de besmettelijke periode. Het huidige testbeleid voor
zorgmedewerkers, en dus ook medewerkers van de HAP, maakt dat zij in aanmerking
komen voor een test bij klachten passend bij COVID-19. Er hoeft hiervoor geen contact
te zijn geweest met een bevestigde patiënt. Een ‘waarschuwing’ heeft daarom geen
meerwaarde meer.

Siilo coronanetwerk regio Utrecht
U kunt nu lid worden van het regionale en transmurale netwerk op Siilo ingericht voor
kennisuitwisseling en coördinatie rondom corona/COVID-19 voor de regio Utrecht. Ga
naar de Siilo webpagina met QR code en scan de code met de Siilo app om lid te worden.
Artsen van GGDrU zijn ook aanwezig in het netwerk. Officiële berichtgeving en informatie
vanuit GGDrU blijft verlopen via brieven zoals deze.

Melden van overlijden bij Covid-19
Als een patiënt met een bevestigde Covid-19 overlijdt in de thuissituatie, moet dit
gemeld worden bij de GGD, zodat het overlijden in de registratie wordt verwerkt. Melden
van overlijden gaat bij voorkeur via Zorgmail, infectieggdregioutrecht@zorgmail.nl.
Vermeld in de onderwerpregel ‘overlijden Covid’. Eventueel kunt u ook telefonisch
melden, 030-6086077.
Het overlijden van vermoedelijke patiënten hoeft niet gemeld te worden bij de GGD. Om
hier toch meer zicht op te krijgen, is er een project gestart van de vakgroepen
huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten om overlijden ten gevolge van
niet-bevestigde Covid-patiënten in beeld te brengen. Meer informatie hierover vindt u op
de website van de NHG.
Overigens dient u nog steeds op de overlijdensformulieren (B-formulier) aan te geven
wanneer de vermoedelijke doodsoorzaak Covid-19 betreft. Er is geen kans op dubbele
registratie, aangezien het verschillende systemen betreft.

Meer informatie
Bezoek de NHG-website en de website van het RIVM
GGDrU infectieziektebestrijding: 030-6086077 (professionals) of infectie@ggdru.nl

