Ut r echt, 10 april 2020
Bet r eft : Updat e 14 vanui t Cent r aal Cri si st eam1 hui sart senzor g (CCT)

Best e hui sart s, best e medewer ker,
Si nds de beri cht gevi ng i n updat e 13 van hedenmi ddag i s er nog een ni euwe aanvulli ng over
door ver wi jzi ng.
Verwijzen naar ziekenhuizen tijdens corona-crisis
Namens de gezamenli jke zi ekenhui zen ont vangt u hi erbi j de i nstr ucti e voor ver wi jzi ng naar de
zi ekenhui zen.
De zi ekenhui zen i n de ROAZ-r egi o Utr echt – het UMCU, Meander MC, Di akonessenhui s en
Ant oni uszi ekenhui s – r eser ver en ook ti jdens de COVID-19 pandemi e capaci t eit voor semi -spoed zor g en
di agnosti ek voor non-covi dpati ënt en. Hui sart sen kunnen de gebr ui keli jke ver wi jsmet hoden gebr ui ken.
1. Bi j spoed (vandaag): t el efoni sch overl eg met di enst doende speci ali st over r out e naar pr esent ati e op
SEH of spoedpoli of aangepast e r out e naar di agnosti ek.
2. Bi j semi -spoed (bi nnen 1-2 weken): ver wi jzi ng vi a Zor gDomei n. De speci ali st of poli verri cht tri age
van de zor gvr agen aan de hand van de ver wi jsbri ef. Het i s noodzakeli jk dat de hui sart s een goed
ber ei kbaar t el efoonnummer ver mel dt i n de ver wi jzi ng: coll egali jn of per soonli jk mobi el e nummer om
snel t e kunnen overl eggen i ndi en deze zor g ni et ti jdi g gel ever d kan wor den.
3. El ecti eve zor g (bi nnen maanden). Een ver wi jzi ng vi a Zor gDomei n vol st aat . In het zi ekenhui s wor dt
gekeken wanneer deze zor g veili g i n t e pl annen i s.
Wi j st ell en de vol gende r andvoor waar den voor om de wer kwi jze ook daadwer keli jk gedr agen t e kri jgen:
Randvoorwaarden voor veilige zorg:
1. Hui sart sen moet en ui t het overl eg met speci ali st en het vertr ouwen kri jgen dat de zor g ook
daadwer keli jk wor dt opgepakt en di agnosti ek moet t oegankeli jk zi jn.
2. Speci ali st en di e dat nog ni et hebben, ri cht en i n Zor gDomei n een ver wi jsmogeli jk voor semi -spoed i n,
met de mogeli jkhei d de gewenst e t oegangsti jd t e noemen.
3. Hui sart sen zor gen dat ze gemakkeli jk ber ei kbaar zi jn voor overl eg, bi jvoor beel d door de overl egli jn of
pri vé mobi el e nummer t e noemen bi j de ver wi jzi ng.
NB: Voor de huisartsen HUS en Unicum is zojuist vanuit dit mailadres ook een separate brief met
instructie van het Diakonessenhuis verzonden naar alle huisartsen HUS en Unicum, met een
uitgebreidere toelichting op de verwijzingen in de periode tot 20 april.
We gaan er vanuit dat het bericht van het Diakonessenhuis en de gezamenlijke ziekenhuizen op elkaar
zijn afgestemd. Mocht dit in uw beleving niet zo zijn, laat het dan zo spoedig mogelijk weten.

Cent r aal Cri si st eam pr ovi nci e Utr echt en r egi o Gooi en Omstr eken.
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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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