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Utrecht, 10 april 2020 

 

Betreft: Update 13 vanuit Centraal Crisisteam1 huisartsenzorg (CCT)  

 

 

Beste huisarts, beste medewerker, 

 

Sinds de berichtgeving in update 12 van afgelopen woensdag 8 april jl. zijn er weer diverse 

ontwikkelingen. Hieronder de belangrijkste punten:  

 

Oplossing beschikbaar voor VVT-zorg aan verdachte – maar nog niet bewezen - patiënten 

Voorwaarde voor plaatsing in een Covid-cohortlocatie via het ZCC is dat patiënt positief getest zijn voor 

Covid-19. In de praktijk hebben we gemerkt dat dit tot de volgende problemen leidt:  

o De sensitiviteit van de test is 70% (ziek en een positieve test). Dat betekent dat 1 op de 3 

patiënten ten onrechte niet in aanmerking komt voor cohortopvang.  

o Ervaring leert dat het halve of hele dag duurt voordat er wordt getest en dan nog bijna dag op 

uitslag gewacht moet worden. Dit is een probleem voor patiënten die acuut verslechteren.  

Werkwijze 

 Het advies aan huisartsen om patiënten met klachten zo vroegtijdig mogelijk te testen en niet te 

wachten met testen tot lichamelijke situatie verslechtert.  

 Verdachte patiënten (test inzetten!), waarbij de lichamelijke toestand door (waarschijnlijk) COVID-19 

verslechtert, kunnen geïsoleerd verpleegd worden op een aparte afdeling voor COVID-19 verdachte 

patiënten:   

o Plaats: afdeling in De Pol in Nijkerk. 

o Doelgroep: patiënten waarbij de test nog niet gedaan is/de uitslag nog niet binnen is of 

de uitslag negatief maar toch erg verdacht op basis van epidemiologie en klinisch beld  

o De Pol kan in totaal 34 patiënten opnemen, waarvan 17 positief voor Covid-19 en 17 

verdacht. De verdachte patiënten worden apart van de bevestigde patiënten verzorgd. 

(opname capaciteit van 2-3 cliënten per dag) 

o Mensen die alsnog positief worden getest worden verplaatst naar het cohort daar. 

 Aanmelding vindt plaats via het ZCC: 085-1124755. Het ZCC zorgt voor afstemming met de locatie 

over de opname 

 Indien patiënt ook later niet negatief getest wordt, zal de patiënt de locatie moeten verlaten en moet 

indien nodig, de eigen huisarts een regulier ELV bed zoeken. 

 

 

Hospice 

 Hospice Leersum heeft zich teruggetrokken als opvang locatie voor palliatieve zorg Covid-19 

patiënten, omdat er vooralsnog weinig behoefte vanuit huisartsen en ziekenhuizen lijkt aan palliatieve 

zorg. Mocht die behoefte er wel zijn, dan graag aanmelden bij het ZCC.  

 

  

                                                      
1 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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Afstemming over hervatten reguliere zorg 

 De druk op de huisartsenzorg door corona lijkt vooralsnog mee te vallen. Over het geheel genomen is 

de druk soms zelfs minder dan regulier. Er wordt door het centrale crisisteam nagedacht over hoe de 

reguliere zorg geleidelijk aan, op een verantwoorde manier, hervat kan worden.  

 Dit gebeurt in afstemming met de ketenpartners en in de verschillende crisisteams is dit een 

belangrijk agendapunt. Zodra we concrete stappen kunnen zetten, brengen we de huisartsen hiervan 

op de hoogte. 

 

Tijdelijke maatregel inzage medische gegevens 

 Zoals bij de laatste nieuwsbrief al gemeld: voor meer inzicht in de medische situatie van de patiënt 

kunnen zorgprofessionals op de huisartsenpost de professionele samenvatting van het 

patiëntendossier van de huisarts opvragen.  

 Dit was altijd al mogelijk voor patiënten die toestemming hebben gegeven, maar door een tijdelijke 

maatregel van het ministerie van VWS is dit tijdens de coronacrisis ook mogelijk voor patiënten die 

geen keuze hebben gemaakt.  

 Op deze website  meer informatie over deze tijdelijke maatregel.  

 Medewerkers op de posten worden geïnstrueerd.  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

PBM-voorraad + gebruik 

We hebben weer een aantal schenkingen PBM 

gekregen. Van de gemeente Utrecht, afdeling 

asbestbestrijding, 300 isolatiepakken.  

En via contact van huisarts Bart van Pinxteren enkele 

tientallen afgekeurde steriele operatiejassen.  

 

 

Centraal Crisisteam provincie Utrecht en regio Gooi en Omstreken. 

https://www.inzageopdehap.nl/

