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BERICHT INFECTIEZIEKTEN  

NIET-ACUTE ZORG 
          

 

Update COVID-19 voor care instellingen 

 

In dit bericht werken we landelijk beleid uit, toegespitst op de situatie in Zeeland. 

Een aantal van jullie weet alle informatie zelf goed te vinden. Anderen vinden dit lastiger. 

Onderaan deze brief vindt u ook nog wat handige links die u mogelijk tot steun kunnen zijn.  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen:  

Er heerst nog steeds schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Bij patiënten met (klachten passend bij) een COVID-19 infectie is het advies om handschoenen, 

schort, bril en ten minste een chirurgisch mondneusmasker te dragen.  

 

Testen zorgmedewerkers 

Vanaf week 15 zijn er ruimere testmogelijkheden voor zorgmedewerkers. Om in aanmerking te 

komen voor een test gelden er criteria. Zie link RIVM met stroomschema’s: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis. 

Zorgmedewerkers kunnen zich, na triage, laten testen via de bedrijfsarts of GGD  

(zie stroomschema onderaan de brief en website GGD Zeeland).  

Dit kan bij:  

 ZorgSaam 

 ADRZ 

 SHL 

 

Inzetten medewerkers 

Er is landelijk beleid voor het inzetten van zorgmedewerkers. De volgende pagina’s kunnen 

relevant zijn voor uw instelling: 

- bijlage van de LCI-richtlijn COVID-19  ‘Uitgangspunten inzetten en testen 

zorgmedewerkers’ (Algemene uitgangspunten)  

- Protocol zorgmedewerkers na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19 

- Uitgangspunten persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) buiten het ziekenhuis 

- Beleid PBM voor de thuiszorg 

- Zwangerschap, werk en COVID-19 
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https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkers
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://lci.rivm.nl/PBM-thuiszorg
https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19
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Mijn cliënt of mijn medewerker is COVID-19 positief, wat nu?  

Het is belangrijk om de eerste introductie van COVID-19 in uw instelling/huis vast te stellen met 

een positieve test. Als er twee of meer gevallen zijn bewezen, is verder testen niet altijd nodig. 

Dit is afhankelijk van de situatie. De GGD kan met u/uw outbreakmanagement team meedenken 

hoe een uitbraak in uw instelling te beperken is.  

 

Overlijden t.g.v. COVID-19 

We vragen u om overlijden(s) aan COVID-19 aan ons te melden. U kunt dit doen: 

 In MUIZ 

 Indien geen MUIZ: per telefoon of e-mail (zie hieronder) 

 

Mist u informatie/heeft u vragen: contact met GGD Zeeland  

Onderstaande telefoonnummers en tijden zijn onveranderd t.o.v. ons bericht van d.d. 19 maart 

2020. 

• Positieve uitslagen of overleden patiënten kunnen via MUIZ, telefoon of zorgmail 

doorgegeven worden:  

• 0113-249454 

• infectieziekten@ggdzeeland.nl   

 

Tips en links 

 Webinar over corona, bedoeld voor instellingen: 

        https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar/replay/KL3x8fm3Ewg/ 

 Draaiboek te gebruiken bij een uitbraak met corona in een VVT instelling: 

https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/20-03-2020-COVID-19-Draaiboek-

CORONA-cohort-verpleging-en-hygienemaatregelen-DEF.pdf 

 Leidraad thuis behandelen of verwijzen: 

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20triage%20thuisbehan

deling%20versus%20verwijzen%20oudere%20pati%C3%ABnt%20met%20verdenking%20C

OVID-19.pdf 

 Uitgebreid overzichtsportaal met informatiebronnen op allerlei sectoren (ook palliatief) 

over corona: https://www.artsportaal.nl/coronaportaal/  

 Zipnet: hygiënerichtlijnen, posters, stroomdiagrammen: https://publiekzipnet.nl/  

 Verstandelijk gehandicaptenzorg: https://www.vgn.nl/corona  

 Wijkverpleging (draaiboek, nood-scholingspakket): 

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/corona-

draaiboek-covid-19-voor-verspreiding-in-wijkverpleging.pdf 

 https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/corona-

procedure-nood-scholingspakket-wijkverpleging.pdf 

 GGZ richtlijn Corona: https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-

richtlijn/inleiding  

mailto:infectieziekten@ggdzeeland.nl
https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar/replay/KL3x8fm3Ewg/
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/20-03-2020-COVID-19-Draaiboek-CORONA-cohort-verpleging-en-hygienemaatregelen-DEF.pdf
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/20-03-2020-COVID-19-Draaiboek-CORONA-cohort-verpleging-en-hygienemaatregelen-DEF.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus%20verwijzen%20oudere%20pati%C3%ABnt%20met%20verdenking%20COVID-19.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus%20verwijzen%20oudere%20pati%C3%ABnt%20met%20verdenking%20COVID-19.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20triage%20thuisbehandeling%20versus%20verwijzen%20oudere%20pati%C3%ABnt%20met%20verdenking%20COVID-19.pdf
https://www.artsportaal.nl/coronaportaal/
https://publiekzipnet.nl/
https://www.vgn.nl/corona
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/corona-draaiboek-covid-19-voor-verspreiding-in-wijkverpleging.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/corona-draaiboek-covid-19-voor-verspreiding-in-wijkverpleging.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/hygiene/corona-procedure-nood-scholingspakket-wijkverpleging.pdf
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