Zeist, 28 april 2020

Betreft: update SARS-CoV-2 nummer 17

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 16-04-2020.

Situatie







Testbeleid voor medewerkers huisartsenpraktijk wederom iets verruimd
Testbeleid onderwijzend personeel
Aanscherping risicogroepen met verhoogd risico op ernstig beloop
Kinderen en adolescenten met chronische ziekte
Wanneer welk mondmasker?
Tweede teststraat in Soesterberg geopend

Testbeleid voor medewerkers huisartsenpraktijk
Vanwege uitbreiding van de testcapaciteit zijn voor medewerkers in huisartsenpraktijk de
criteria om te testen wederom verruimd: het wel of niet onmisbaar zijn van de
medewerker is geen criterium meer. De huidige indicatie tot testen is: minimaal 24 uur
symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). Voor meer
informatie en actueel testbeleid voor zorgmedewerkers: kijk op de website van GGD
regio Utrecht.

Testbeleid onderwijzend personeel
Naast zorgmedewerkers wordt vanaf 6 mei onderwijzend personeel en pedagogisch
personeel ook laagdrempelig getest bij klachten van COVID-19. Ook in de deze situatie
verloopt het testen via de bedrijfsarts.

Aanscherping risicogroepen met verhoogd risico op ernstig beloop
In de LCI-richtlijn COVID-19 en de bijlage Aandachtspunten rondom de inzet van
kwetsbare medewerkers zijn de risicogroepen met verhoogd risico op ernstig beloop
scherper omschreven, met name wat betreft chronische hart- en longaandoeningen en
diabetes. Tevens zijn ernstig leverlijden (Child-Pugh classificatie B of C) en morbide
obesitas (BMI > 40) toegevoegd.

Kinderen en adolescenten met chronische ziekte
De informatie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde over het risico
van COVID-19 voor kinderen en adolescenten met chronische ziekten is
geactualiseerd. Met het oog op terugkeer naar school zal nog specifiek beleid
geformuleerd worden.

Hergebruik en wanneer welk mondmasker?
Op de RIVM-webpagina Herverwerken medische materialen staat informatie voor
zorginstellingen en/of zorgprofessionals over mogelijkheden om medische materialen te
herverwerken. Op kleine schaal is het mogelijk een mondneusmasker eenmalig

persoonsgebonden opnieuw te gebruiken na droog bewaren gedurende minimaal 7
dagen. Zie de details in bijgaand voorstel.
De factsheet ‘Wanneer welk mondmasker?’ is te vinden op de website van de
Rijksoverheid.

Tweede teststraat Soesterberg geopend
Naast de teststraat in de Expo Houten heeft de GGDrU sinds 27 april ook een teststraat
geopend op Park Vliegbasis Soesterberg. Zorgmedewerkers met klachten die minimaal
24 uur bestaan kunnen er worden getest, na aanmelding door de bedrijfsarts of indien
geen bedrijfsarts aanwezig via de GGD. Zie Testbeleid zorgmedewerkers buiten
ziekenhuis: GGD regio Utrecht.

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

