Utrecht, 1 april 2020
Betreft: Update 10 vanuit Centraal Crisisteam1 huisartsenzorg (CCT)

Beste huisarts, beste medewerker,
Sinds de berichtgeving in update 9 van afgelopen zondag 29 maart jl. zijn er weer diverse
ontwikkelingen. Hieronder de belangrijkste punten:
Testcapaciteit voor huisartsen
 Al enkele weken wordt door huisartsen gevraagd of het mogelijk is getest te worden om te weten
of men mogelijk besmet is met het virus. Het bepaalt immers of men in isolatie moet of zich (weer)
in kan zetten voor de zorg. Ook landelijk is de vraag gesteld. Gisteren is bekend geworden dat er
meer getest gaat worden.
 Zoals door de GGD aangegeven wordt op dit moment hard gewerkt aan het uitbreiden van de
testcapaciteit.
 In de tussentijd beschikken het UMC Utrecht en het diakonessenhuis op dit moment dagelijks nog
over testcapaciteit die zij graag ter beschikking stelt aan de regio en meer in het bijzonder de
huisartsen in de provincie Utrecht (exclusief Eemland), tot het moment dat e.e.a. landelijk is
ingericht.
 Voor huisartsen Eemland is reeds testfaciliteit in het Meander beschikbaar. Zij kunnen hier gebruik
van maken via Huisartsen Eemland.
Procedure Diakonessenhuis
 Volgt z.s.m.
Procedure UMCU
 Huisartsen en assistentes kunnen beiden getest worden.
 Aanmelding vindt plaats per mail, met naam, geboortedatum, functie en voor de terugrapportage
een direct telefoonnummer en e-mail.
 Voor huisartsen kan dit het eigen mobiele nummer zijn, voor de assistenten het nummer van hun
eigen huisarts.
 Aanmelding moet per mail plaatsvinden op de emailadressen van deze beide virologen:
o Anne Wensing (A.M.J.Wensing@umcutrecht.nl) én
o Marije Hofstra (L.M.Hofstra-4@umcutrecht.nl)
 Degene die zich aanmeldt. krijgt een e-mail met instructie met een unieke link om zich te laten
bemonsteren.
 Met de link kom je in een tool waar je een tijdslot krijgt (je kunt géén tijd kiezen).
 De bemonstering vindt plaats in de ‘drive through’ op het terrein van het UMC Utrecht.
 In de regel wordt de uitslag een dag na het bemonsteren gecommuniceerd naar de huisarts.
 Aanmelding betekent facturatie.
 Identificatie vindt plaats m.b.v. persoonsbewijs en bij voorkeur middels een paspoort.
Centraal Crisisteam provincie Utrecht en regio Gooi en Omstreken.
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Het centrale crisisteam huisartsenzorg provincie Utrecht en Gooi&Vechtstreek bestaat uit vertegenwoordigers
van alle regionale huisartsenorganisaties (GHO-GO, HUS, Huisartsen Eemland, ZorgNu, Unicum Lekstroom,
Unicum Zuidoost), Primair en de LHV Kring Midden-Nederland. Bij een (dreiging) van crisis die over de regio’s
heen gaat, wordt centrale coördinatie ingezet. Dit gebeurt vanzelfsprekend in nauw overleg met de crisisteams in
de huisartsenregio’s, die op hun beurt in nauw contact met de Hagro/GEZ-contactpersonen staan.
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