
Zeist, 23 september 2020 

 

Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 22  

 

Geachte collega,  

 

Met deze brief informeert GGD regio Utrecht (GGDrU), 

afdeling infectieziektebestrijding u over de ontwikkelingen rondom COVID-19 en wat dit 

betekent voor u als huisarts. Deze brief is een vervolg op de brief die verzonden is op 30 

juli 2020.  

 

Regio van waakzaam naar zorgelijk – advies PBM 
De regio Utrecht is inmiddels  door de minister van VWS en de voorzitter van de 

Veiligheidsregio Utrecht ingeschaald als zorgelijk op de daarvoor gehanteerde 

escalatieladder. Afgelopen zondag (20 september) heeft de Directeur Publieke 

Gezondheid (DPG) een dringend verzoek gedaan aan zorgorganisaties om ook in de 

zorgsector extra alert te zijn en maatwerk in te zetten waar nodig. Zorgorganisaties zijn 

zelf aan zet om (tijdig) aanvullende maatregelen te treffen, zoals het preventief gebruik 

van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Doel is goed voorbereid te zijn en snel en 

adequaat te handelen om zo de verspreiding van COVID-19 in zorginstellingen tegen te 

gaan. 

  

Vandaag (23 september) verstuurt de DPG een advies aan zorgorganisaties over het 

preventief gebruik van PBM. Dit advies luidt om vanaf heden over te gaan tot het 

preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers door medewerkers bij alle 

cliënten- en patiëntencontact binnen een afstand van 1,5 meter.  

Dit vanwege de verhoogde regionale prevalentie conform de richtlijn van Verenso en 

NVAVG (in afstemming met RIVM/LCI, ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland) 

Behandeladvies COVID-19 (8 september 2020). 

Wij vragen u dringend om in uw organisatie uw eigen PBM-richtlijn in lijn met het advies 

aan VVT sector bij te stellen.  

 

Voorrang testbeleid zorgprofessionals en onderwijs 

Vanwege beperkte testcapaciteit wordt tijdelijk geprioriteerd bij het testen. Zorg- en 

onderwijspersoneel kan zich vanaf maandag 21 september met voorrang laten testen. Zij 

kunnen dagelijks tussen 07.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800 – 8101 een 

afspraak maken om met voorrang getest te worden. Meer hierover kunt u lezen op: 

www.rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg   

Ook via het nummer van de GGDrU 030 – 630 54 00 kunt u een afspraak maken. 
Om vlotte afspraken te realiseren heeft de GGDrU een (gedeelte van een) teststraat 

ingericht voor voorrangsplekken. Deze voorrangsplekken zijn gepland in de ochtend en 

beperkt tot een deel van teststraten in de regio Utrecht. We streven naar een uitslag 

binnen 24 uur.  

 

Bereikbaarheid voor zorgprofessionals 
Ons team infectieziektebestrijding is voor intercollegiaal overleg algemene 

infectieziekten en vragen m.b.t. COVID-19 te bereiken op 030 – 608 60 77 (8.30 - 17.00 

uur). Deze lijn wordt met voorrang opgenomen door het call center, wat een 

terugbelverzoek maakt voor de arts of verpleegkundige infectieziektebestrijding. Door de 

enorme toename van inkomende telefoontjes in de afgelopen weken zijn we helaas ook 

via dit intercollegiale nummer slecht bereikbaar geweest. Dit technische probleem is 

onder de aandacht en er wordt hard aan gewerkt om de rechtstreekse bereikbaarheid 

voor medische professionals te verbeteren.  

https://www.verenso.nl/_asset/_public/Thema-en-projecten/Infectieziekten/Covid-19/200908-17-00-COVID-19-behandel-advies-DEFINITIEF.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zorgmedewerkers-en-docenten-testen-op-corona


Voor het maken van een testafspraak voor zorgpersoneel gebruikt u het landelijk 

nummer 0800 - 8101 of het nummer van GGDrU 030 – 630 54 00. 

De dienstdoende arts infectieziektebestrijding buiten kantooruren (17.00 - 8.30 uur) is 

bereikbaar via de meldkamer ambulance 030 – 219 94 45. 

U kunt ons mailen via infectie@ggdru.nl. Berichten worden gelezen van 8.00 - 20.00 

uur. 

Testbeleid kinderen 7 t/m 12 jaar aangepast 
Kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen naar school als zij uitsluitend neusverkouden zijn. Het 

beleid dat voor neusverkouden kinderen t/m 6 jaar eerder al gold, is doorgetrokken naar 

alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit houdt in dat kinderen in de basisschoolleeftijd 

naar de kinderopvang of andere vormen van kinderopvang én naar de basisschool mogen 

als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een 

bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met 

verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid. Kinderen met andere klachten, die 

bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts en/of benauwdheid, of (meer dan incidenteel) 

hoesten, moeten thuisblijven. Zij blijven thuis totdat deze klachten 24 uur over zijn. 

 
 
 

Meer informatie 
Bezoek de NHG-website en de website van het RIVM 

GGDrU infectieziektebestrijding: 030 – 608 60 77 (voor medische professionals) of 

infectie@ggdru.nl 

mailto:infectie@ggdru.nl
https://www.nhg.org/coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
mailto:infectie@ggdru.nl

