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Utrecht, 12 juni 2020 

 

Betreft: Update 20 vanuit Centraal Crisisteam1 huisartsenzorg (CCT)   

 

 

PBM 

Tot begin juni voorzag het PBM-team de praktijken van de schaarse beschermingsmiddelen. Sinds 1 juni 

kunnen de praktijken zelf hun PBM aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via het 

daarvoor ingerichte portaal van Mediq. De overgang van bestellen via het PBM-team naar zelf bestellen 

is -voor zover wij kunnen zien- probleemloos verlopen. Tot 1 juli zal het PBM-team nog de HAP’s van 

PBM voorzien, waarna ook daar het bestelproces zal worden overgedragen aan de regio-organisaties. 

Per 1 juli zal het PBM-team worden opgeheven. 

Nu de PBM minder schaars zijn hoeft u ook uw gebruikte PBM niet meer te bewaren voor sterilisatie en 

hergebruik. Alleen de HAPs die gebruik kunnen maken van een container in het ziekenhuis, wordt 

gevraagd de gebruikte jassen/schorten in betreffende container te werpen. Maskers hoeven niet meer 

bewaard te worden. In de dagpraktijken kunt u alle gebruikte PBM weggooien bij het restafval. 

 

Geen cijfers meer aanleveren 

In het Centraal CrisisTeam is besloten per 13 juni te stoppen met het verzamelen van cijfers over 

aantallen consulten/visites op de (luchtweg- en de reguliere) spreekuren. De prioriteit ligt momenteel bij 

het zo goed mogelijk vorm geven aan de zorg binnen de 1,5-meter-samenleving, en het aanleveren van 

de cijfers werd door veel praktijken als een lastige klus ervaren. Het gaat bovendien om nog dusdanig 

kleine aantallen luchtwegpatiënten dat het werk van cijfers bijhouden en analyseren niet meer opweegt 

tegen het nut. Deze afschaling past ook binnen het algehele proces van ‘terug naar normaal’. Met een 

kleine projectgroep zal verder gekeken worden naar dataverzameling uit bijvoorbeeld HIS of Calculus. 

Voor de praktijken nu dus een klusje minder.  

Nu wij, door het wegvallen van de wekelijkse cijfers, als crisisteam minder zicht hebben op de 

ontwikkelingen van de pandemie in onze regio, vragen we u als huisarts extra alert te blijven. Wanneer er 

sprake is van een lokale uitbraak van Covid-19, of u een toename van drukte op uw luchtwegspreekuur 

bemerkt, meld dit dan – evt via uw hagro-contactpersoon- bij uw lokale crisisteam. 

 

Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen 

 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van het LCH van 5 juni jl. De belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje; 

er zijn momenteel voldoende persoonlijke berschermingsmiddelen beschikbaar, waarbij de kwaliteit van 

deze middelen altijd een constant punt van aandacht is. Daarnaast is er sinds kort een webpagina 

beschikbaar met een overzicht van aangekochte PBM, uitgeleverde PBM en de actuele voorraad. 

Tenslotte zijn er nu pakketten met PBM beschikbaar voor mantelzorgers. 

 

 
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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Actueel beeld 

Onderstaande grafieken over de aantallen corona-gerelateerde consulten en visites, zijn dus voorlopig de 

laatste in de huidige serie. Mocht de crisis onverhoopt opnieuw tot opschaling nopen, dan zullen wij u 

uiteraard weer zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
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Toeristen 

 

Ook toeristen kunnen via de GGD getest gaan worden. Op korte termijn verwachten we hiervoor beleid 
van VWS en GGD. Dit wordt waarschijnlijk ingeregeld via de GGD-teststraten, er wordt momenteel aan 
een plan gewerkt. 
 

 

 

Afschaling crisisstructuur 

 

In de laatste nieuwsbrief is al melding gemaakt dat, door de overgang van de acute fase naar een meer 

stabiele fase van de Covid-19 crisis, geleidelijk weer naar de reguliere organisatiestructuur wordt 

teruggegaan. Dat geldt niet alleen voor het Centrale Crisisteam maar ook voor het eigen regionale 

crisisteam (per RHO). Ook bovenregionaal zal er een soort crisisteam in afgeslankte vorm actief blijven: 

een regionaal projectteam Covid-19. Deze stap is binnen de crisisbeheersing een vaak gebruikte 

methode. Er wordt dan meer projectmatig gewerkt en minder crisisbesluitvorming toegepast. 

In dit team wordt de situatie in de regio gemonitord zodat eventueel weer direct opgeschaald kan worden, 

de hagro-contactpersonen blijven de verbinding houden en zijn de ‘ogen en oren’ van het regionale 

projectteam. Ook onderwerpen als ‘lessons learned’, informatie-uitwisseling en de samenhang met de 

andere regionale teams worden hier geborgd. Samen zijn zij weer vertegenwoordigd in het centrale 

projectteam. Deze natuurlijke en logische overgang, waarbij de coördinatie blijft bestaan, zal naar 

verwachting rond 1 juli zijn gerealiseerd. 

 

 

 

Transitie HAP’s 

 

Terwijl de crisis gaande was ging ook het transitieproces van de huisartsenposten door. Er is door alle 

huisartsenorganisaties en Primair enorm hard gewerkt om op 1 juli, nu over ongeveer twee weken, 

gereed te zijn. Deze transitie betreft niet alleen de reguliere werkzaamheden maar ook de centrale 

activiteiten ten aanzien van de crisisbeheersing. Al voor de Covid-19 crisis was dit punt onderwerp van 

gesprek. Vanaf 1 juli zal de crisisbeheersing bij de huisartsenorganisaties liggen, waarbij er een 

nadrukkelijke wens is geuit om het goede te behouden.  

Een van de goede ervaringen is de onderlinge afstemming en samenwerking met als voorbeeld het 

Centrale Crisisteam en het expertteam. Het expertteam bestaat uit een vijftal huisartsen met het 

aandachtsgebied crisisbeheersing. Zij zijn daarin extra getraind en kunnen ingezet worden voor diverse 

taken en rollen in de crisisteams.  

Tot einde van het jaar is er een extern deskundige actief, Frank Rosier, die dit deel, de crisisbeheersing, 

van de transitie vorm zal geven en borgen in de regionale huisartsen organisaties. Frank is overigens al 

vanaf het begin van de crisis actief betrokken. 

Wat wel zal veranderen is de samenwerking met de Ghogo, de huisartsenorganisatie uit de regio Gooi & 

Vechtstreek. Deze regio valt onder een andere Veiligheids- en GGD-regio, en zal zich, nu de transitie per 

1 juli een feit is, definitief aansluiten bij de regio Gooi & Vechtstreek. Wel zal de Ghogo gebruik blijven 

maken van het expertteam. 

 


