
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien de toename in het aantal COVID-19-geïnfecteerde patiënten en de resulterende druk op de 

zorg pakken we de ‘nieuwsflits coronavirus’ die we eerder dit jaar waren gestart weer op.  

In deze nieuwsbrief verzamelen we het laatste nieuws vanuit het overkoepelende crisisteam 

huisartsenzorg (CCT), de spoedpost Noordwest Utrecht (HAP) en het Crisisteam Noordwest Utrecht 

(Crisisteam NU). Ook delen we berichten die we via andere kanalen ontvangen.  

Doel is de informatie zo veel mogelijk te clusteren en met regelmaat door te sturen. Urgente 

berichten die niet kunnen wachten tot een volgende nieuwsbrief sturen we per e-mail en/of app.  

 

Nieuws vanuit het CCT 

Op dit moment kunnen huisartsen nog reguliere zorg bieden. Wel zien we dat ziekenhuizen hun 

reguliere capaciteit afschalen. We verwachten dat de tweedelijnszorg in de knel zal komen. Omdat 

het onwenselijk is als wachttijden hierdoor gaan oplopen, vragen we tijdige communicatie en advies 

ten aanzien van het beleid inzake verwijzingen. Een afvaardiging van het CCT overlegt hierover met 

het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). 

 

Nieuws vanuit de Spoedpost Noordwest Utrecht 

De aantallen patiënten die we in de weekenden op het luchtwegspreekuur zien lopen iets op. 

Gemiddeld zien we per weekenddag 25 patiënten in de portacabin. Deze aantallen zijn niet veel lager 

dan in het begin van de pandemie. We blijven de aantallen nauwgezet monitoren om een eventuele 

toename snel in beeld te hebben. De reguliere consulten aantallen zijn nog 80% van voor de COVID-

19 pandemie.   

Omdat de prevalentie van COVID-19 toeneemt zien we op het luchtwegspreekuur (weer) alle 

patiënten die voldoen aan de NHG-richtlijnen voor COVID-19 triage. Dit betekent dat een patiënt met 

koorts op het luchtwegspreekuur wordt gezien, ook wanneer de ingangsklacht niet COVID-

gerelateerd is.  

 

 

  

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/stroomdiagram_telefonische_scheiding_patientenstromen_non-covid-19_en_mogelijk_covid-19_23.9.20.pdf


 

 

Nieuws vanuit Crisisteam NU 

Houd Crisisteam NU op de hoogte 

Als Crisisteam NU houden we graag goed zicht op wat er speelt binnen onze regio. Uitgangspunt blijft 

dat we lokaal oplossen wat lokaal kan worden opgelost, maar regionaal een vinger aan de pols 

houden. Zo kunnen we zien waar brandhaarden ontstaan en waar hulp nodig is. 

Meldt ons: 

• Problemen m.b.t. ziekenhuisopnames 

• Problemen m.b.t. VVT-instellingen / thuiszorg 

• Aangetoonde Covid-besmettingen van medewerkers 

• Knelpunten met bevoorrading / dreigende PBM tekorten 

Melden kan per e-mail (s.siemssen@regiozorgnu.nl) of via de HarROP app-groep.  

 

Regionale ziekenhuizen lopen vol 

De druk op de ziekenhuizen loopt per dag op. Wij merken in de praktijk dat opnames niet altijd 

soepel meer verlopen. We gaan hierover in gesprek met het Antonius; Arnoud Klein Ikkink 

vertegenwoordigt hierbij Noordwest Utrecht. Ons doel is de werkwijze van dit voorjaar weer op te 

pakken, waarbij huisartsen de patiënt aanmelden en het ziekenhuis een alternatieve plek zoekt 

indien opname op deze locatie niet mogelijk is. Zodra we meer weten delen we dit via de Nieuwsflits  

of HaROP app-groep. 

 

Nieuws uit overige kanalen 

Het Zorgcoördinatiecentrum Midden Nederland (ZCC) heeft een informatief document opgesteld 

met hierin alle informatie over de diensten, werkwijze en bereikbaarheid van het ZCC m.b.t. Covid-

19. Dit document is terug te vinden op de website van het ZCC: 

https://www.ravu.nl/zorgcoordinatie-covid-19. 

Ivm de sterke toename van het aantal SARS-CoV-2 besmettingen in Nederland zijn per vandaag (06-

10-2020) nieuwe CAHAG-adviezen van kracht en wordt afgeraden om spirometrie te verrichten in 

de huisartsenpraktijk. Voor verdere uitleg en adviezen m.b.t. hoe verder te handelen zie 

onderstaande link: https://www.cahag.nl/kennisbank/cahag-standpunten/cahag-standpunt-

astmacopd-zorg-en-spirometrie-de-huisartsenpraktijk-06 

 

Interessant achtergrondartikelen 

• Management of post covid-19 in primary care (BMJ, 11-08-2020) 
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