Utrecht, 11 mei 2020
Betreft: Update 18 vanuit het Centraal Crisisteam
Van: Centraal Crisisteam provincie Utrecht en regio Gooi & omstreken
Actueel beeld

Infectiepreventie op ‘schone’ spreekuren
Op 1 mei en daarna nogmaals op 6 mei heeft het NHG adviezen uitgebracht over de inzet van
persoonlijke beschermingsmiddelen op schone spreekuren. Omdat asymptomatische en presymptomatische besmetting niet is uitgesloten, kan bij risicovolle handelingen (waarbij arts of andere
zorgverlener langer dan 3 minuten dichter dan 30 centimeter bij de mond van de patiënt is), een
chirurgisch mondneusmasker en een spatbril worden ingezet.
Vanzelfsprekend in combinatie met alle andere voorzorgen en maatregelen. Zie
https://corona.nhg.org/infectiepreventie/#persoonlijke_beschermingsmiddelen_(pbm) Op de websites van
LHV en NHG zijn ook andere tips te vinden over veilige hervatting van reguliere zorg.

1

PBM
Sinds begin mei dienen de PBM voor de gehele huisartsenzorg besteld te worden via Mediq. Met het
oog op de schaarste van PBM is besloten dit voor onze regio voorlopig nog centraal te regelen via het
PBM-team en de regio-organisaties. We streven ernaar om, zodra de landelijke voorraden dit toelaten,
de mogelijkheid tot bestellen zo snel mogelijk over te dragen aan de regio-organisaties en/of de
afzonderlijke praktijken. De distributie door Mediq kent nog wat opstartproblemen. Voorlopig factureert
Mediq aan de regio-organisaties, het is nog niet duidelijk of deze kosten rechtstreeks bij ZK worden
gedeclareerd of dat ze worden doorberekend aan de afzonderlijke praktijken.

Aangegeven prijzen zijn per stuk, handdesinfectans prijs per liter

Extra VVT-plaatsen: aanmelden via het Zorg Coördinatie Centrum
In de regio Utrecht hebben verpleeghuizen extra plaatsen geregeld voor verpleging van corona patiënten.
Onder andere in Breukelen [zie bijgevoegde flyer]. Op deze manier wil het Regionaal Orgaan Acute Zorg
(ROAZ) ervoor zorgen dat ook voor mensen die niet naar het ziekenhuis hoeven of willen, goede zorg
mogelijk is.
Bijvoorbeeld als thuiszorg niet haalbaar is of wanneer patiënten voldoende zijn hersteld om het
ziekenhuis uit te gaan, maar niet genoeg om al zelfstandig thuis te zijn.
Huisartsen kunnen patiënten voor deze opvanglocaties aanmelden via het Zorg Coördinatiecentrum
(ZCC). Bel 085-1124755. Het ZCC is zeven dagen per week van 9:00 tot 18:00 uur bereikbaar
Veranderingen in het Centraal Crisisteam
Zoals waarschijnlijk bekend bij jullie, draagt Primair Huisartsenposten per 1 juli 2020 de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de huisartsenspoedzorg in de avond/ nacht/ weekenden over aan de regionale
huisartsenorganisaties. De Stichting Primair wordt in de loop van 2020 opgeheven.
Dit betekent dat ook de vertegenwoordiging van Primair eindigt in het ROAZ voor de ANW-zorg in de
gehele provincie Utrecht. Om tot een soepele overgang te komen, en om Primair de ruimte te geven in de
komende twee maanden voor de overdracht, is er gezamenlijk besloten de vertegenwoordiging in het
ROAZ al per 1 mei over te dragen.
Per 1 mei worden de rollen van Riejet ten Kate, ROAZ bestuur en kernteam ROAZ, en de rol van Eveline
Idema, ROAZ Escalatieteam (griep en Covid-19) overgenomen door de huisartsenorganisaties. In het
ROAZ vertegenwoordigen Esther van Osselen [LHV Kring MN] en Christiaan Katsma [directeur
huisartsen Eemland] tot 1 januari 2021 de huisartsenzorg. Yvette Koense, die namens de LHV-kring in dit
overleg zit, zal het Escalatieteam straks gaan afwisselen met Frank Rosier. Hij had reeds de rol als
aandachtsfunctionaris crisisbeheersing in de koude fase overgenomen per 1 maart (en daarmee ook de
rol in de focusgroep OTO). Hij neemt nu ook de rol als crisiscoördinator huisartsenzorg in de warme fase
over. Dit in samenwerking met Charlotte Könemann, voorzitter van het expertteam.
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Tenslotte, na 1 juli zal regio-organisatie GhoGo (Gooi en omstreken) geen deel meer uitmaken van het
Centrale Crisisteam van de regio Utrecht & Gooi en omstreken. Reden is dat de regio-organisaties, en
dus ook de GHoGo, de huisartsenposten in eigen beheer krijgen en er geen verbinding meer is met de
andere regio-organisaties via Primair. De GhoGo valt nu al onder een andere veiligheidsregio en ROAZ
dan de andere regio-organisaties. Zij zullen wel gebruik blijven maken van het expertteam.
Update GGD en testbeleid
Recent ontving u ook update 18 van de GGD met daarin onder meer informatie over verdere verruiming
van het testbeleid.Over de rolverdeling bij het testen hebben LHV, NHG en InEen recent landelijke
afspraken gemaakt met de landelijke koepel van GGD’en het ministerie van VWS.
(https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/rolverdeling-ggd-en-huisartsenzorg-bij-coronatesten-van-patienten)
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