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4 november 2020 

 

 

Nieuws vanuit het CCT 

Over het algemeen zien we dat het beeld per regio stabiel blijft t.o.v. vorige week. Belangrijkste 

aandachtspunten van deze week zijn: 

Aanpassing beleid inzet medewerkers huisartsenpraktijk met klachten na negatieve antigeentest 

Op 28 oktober heeft het NHG, in afstemming met het RIVM, het beleid m.b.t. de inzet van 

medewerkers van de huisartsenpraktijk met klachten na een negatieve antigeentest aangepast: 

Medewerkers van de huisartsenpraktijk met milde klachten (zonder koorts/benauwdheid/hoesten) en 

een negatieve antigeensneltest, die in afwachting zijn van de uitslag van de PCR-test, mogen in 

uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding komt door dreigende personele 

krapte aan het werk.  

Voorwaarde hierbij is dat zij altijd een chirurgisch mondneusmasker IIR dragen en bij persoonlijke 

verzorging en lichamelijk onderzoek ook handschoenen dragen. Lees meer over antigeen(snel)testen 

in het document ‘Antigeen(snel)testen COVID-19’ en op ‘Inzet en testbeleid zorgmedewerkers’. 

De berichtgeving van o.a. de NOS (d.d. 29 oktober) over dit onderwerp is (gedeeltelijk) onjuist. De 

LHV wordt verzocht hierop te reageren om te voorkomen dat foutieve informatie verspreid blijft 

worden. 

Verzoek SEH’s: voorkom insturen grote aantallen COVID-patiënten aan het einde van de dag 

Vertegenwoordigers van huisartsen en ziekenhuizen zijn in goed regulier overleg met elkaar. De druk 

op de ziekenhuizen blijft oplopen, al verschilt het beeld per ziekenhuis. Vanuit de SEH’s komt, net als 

in het voorjaar, opnieuw het verzoek aan huisartsen om COVID-patiënten zo veel mogelijk verspreid 

over de dag in te sturen. Hiermee voorkomen we dat de SEH’s aan het einde van de dag worden 

overspoeld. 

  

https://www.nhg.org/downloads/antigeensneltesten-covid-19
https://corona.nhg.org/organisatie-van-de-zorg/#inzet_en_testbeleid_zorgmedewerkers
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VVT/Thuiszorg onder druk; voldoende ELV-bedden beschikbaar 

In onze nieuwsbrief van 5 oktober vermeldden wij dat het ZCC kan ondersteunen bij het regelen van 

thuiszorg voor COVID-patiënten. Dit is onjuist. Voor thuiszorg moeten we helaas nog ouderwets een 

‘rondje bellen’. In de thuiszorg is nog veel uitval van personeel, waardoor inzet voor COVID-patiënten 

niet altijd lukt. In sommige situaties zal een ELV-bed de enige beschikbare oplossing zijn; hiervan zijn 

er op dit moment nog voldoende beschikbaar. Hiervoor kan wel het ZCC worden gebeld: 085 

1124755, zeven dagen per week van 9:00-18:00. 

Loop je tegen problemen aan, laat dit dan weten aan je contactpersoon van het regionale crisisteam 

of mail naar e.van.osselen@huisartsenkringmiddennederland.nl. Zij verzamelen de meldingen en 

bespreken dit in het ROAZ.   

Ruim voldoende testcapaciteit bij GGD 

Als gevolg van continue uitbreiding bij de GGD is er op dit moment overcapaciteit bij het testen, 

zowel voor reguliere patiënten als voorkeursplekken.  

 

Nieuws vanuit de Spoedpost Noordwest Utrecht 

Onderscheid units voor bevestigde en niet-bevestigde COVID-patiënten 

We merken dat er een toename is van positieve COVID-19 geteste patiënten en waar we eerder 

meer verdenkingen hadden zijn ze nu vaker bevestigd. Dat geeft soms wat situaties waarbij we de 

risico’s op besmetting van anderen moeten afwegen. We stellen voor de tweede unit te gebruiken 

voor bevestigde COVID-patiënten en de eerste unit voor patiënten met klachten maar geen bewezen 

COVID-19. Hiermee proberen we de stromingen iets meer uit elkaar te halen. De C-triagist zal de 

agendaplanning zo goed mogelijk uit proberen te voeren zodat het duidelijk is wie welke patiënt 

waar moet zien. 

Beperk het aantal personen per ruimte: maatregelen t.a.v. callcenter en koffieruimte 

Vooral bij dienstwissels zien we een groot aantal mensen in het callcenter. Dit maakt het moeilijk om 

de 1,5 meter te kunnen handhaven. Verzoek aan huisartsen is daarom niet in het callcenter te komen 

als dat niet noodzakelijk is. Ook dient het aantal personen in de koffieruimte te worden beperkt. In 

de eerste golf is gekozen om in de wachtkamer te wachten voor de start van de dienst, zodat de 

eerste groep het pand veilig kan verlaten. Deze afspraak willen we opnieuw oppakken. De C-triagist 

zal dit proberen in goede banen te lijnen. Even niet leuk, maar wel noodzakelijk om de risico’s te 

beperken. 

COVID en niet-COVID in één wachtruimte   

Enkele artsen hebben de zorg geuit dat COVID-19 patiënten in de wachtruimte van de spoedpost 

dicht bij andere patiënten zitten. Hier is voor gekozen omdat er incidenten waren met patiënten die 

te lang in de auto hebben gewacht. Het nieuwe beleid is goed afgestemd met het 

infectiepreventieteam van het ziekenhuis. Het besmettingsrisico is te verwaarlozen, zeker wanneer 

de 1,5 meter wordt gewaarborgd. We zullen nog enkele aanpassingen dien om deze veiligheid nog 

meer aandacht te geven en blijven dit goed monitoren.   

  

mailto:e.van.osselen@huisartsenkringmiddennederland.nl
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Nieuws vanuit Crisisteam NU 

Afgelopen donderdagavond 29 oktober sprak het Crisisteam NU met de contactpersonen die zich 

binnen de Hagro’s in onze regio bezighouden met de crisisorganisatie. Bijgaand delen we de 

belangrijkste punten uit deze bijeenkomst. 

Over Crisisteam NU 

Het Crisisteam NU (Noordwest Utrecht) is de schakel tussen de lokale praktijken/Hagro’s in de regio 

Noordwest Utrecht en het Centraal Crisisteam (provincie Utrecht). Sam Siemssen is sinds 1 augustus 

directeur van RegiozorgNU en SpoedzorgNU en crisiscoördinator binnen het Crisisteam NU. Arnoud 

Klein Ikkink (bestuurder ZorgNU) en Fenneken Meulink (bestuurder LRJG) maakten ook in het 

voorjaar al deel uit van het toenmalige Crisisteam. Dianne Jaspers is a.i. medisch manager van de 

spoedpost Noordwest Utrecht en heeft vanuit Eemland de eerste golf meegemaakt. Aletta van Stee 

verzorgt de crisiscommunicatie; zij heeft eerdere ervaring vanuit Primair. Vanuit het expertteam van 

de veiligheidsregio sluit ook Wanja Flantua aan bij de overleggen van Crisisteam NU. Hij is 

waarnemend huisarts in IJsselstein en kaderarts spoedzorg met specialisatie in de crisisorganisatie.  

Rondje langs de Hagro’s 

Uit het rondje langs de Hagro’s blijkt dat er nog weinig knelpunten zijn.  

Personele bezetting 

Iedereen heeft wel te kampen (gehad) met uitval van personeel, maar in de meeste gevallen was dit 

voldoende op te vangen. Slechts 1 praktijk heeft tijdelijk een week moeten afschalen naar enkel 

spoedzorg omdat het grootste deel van de medewerkers allemaal tegelijk positief getest was.   

Er is wat onduidelijkheid over het al dan niet mogen werken na een negatieve sneltest. Advies is om 

hier voorzichtig mee om te gaan en in principe de uitslag van de PCR-test af te wachten, tenzij de 

continuïteit van zorg echt in het geding komt. In dat geval kan de medewerker worden ingezet, met 

PBM, met inachtneming van 1,5 meter en liefst in een afgezonderde ruimte.  

Een aantal praktijken heeft thuiswerken voor assistenten ingeregeld. Dit bevalt goed. Het vergt enige 

voorbereiding (met name m.b.t. ICT/HIS), maar zou in de toekomst ook voor andere praktijken een 

uitkomst kunnen bieden. Eén praktijk heeft POH’s verzocht minder consulten op de praktijk te 

plannen en meer beeldbellen en wandelconsulten te organiseren.  

Drukte 

Over het algemeen zien de praktijken de reguliere zorg iets afnemen, hoewel een aantal praktijken 

geen enkele teruggang ziet. De COVID-zorg wordt op bijna alle locaties nog zelf geregeld, vaak via 

luchtwegspreekuren om de patiëntenstromen te kunnen scheiden. De aantallen patiënten op deze 

spreekuren vallen nog erg mee. Enkele hagro’s houden een gezamenlijk luchtwegspreekuur. De 

meesten hebben dit wel voorbereid en zouden dit gemakkelijk kunnen organiseren indien nodig. 

Eén gezondheidscentrum heeft deze week een mailing uitgestuurd naar patiënten om hen te 

informeren dat een bezoek aan de huisarts geheel veilig is en men gewoon kan blijven komen (eerst 

bellen). 
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Zorgproblemen 

Met name praktijken in ‘oudere’ wijken lopen tegen problemen aan bij het regelen van thuiszorg of 

crisis/VVT-bedden. Ook zijn er incidenteel problemen bij het doorsturen van patiënten voor 

specialistische zorg in het ziekenhuis, maar dit zijn uitzonderingen.  

Een huisarts merkt op dat het wel helpt dat er inmiddels meer bekendheid is met het ziektebeeld en 

daarmee beter ingeschat kan worden of een patiënt thuis verzorgd kan worden of ingestuurd moet 

worden. 

PBM 

PBM’s zijn overal nog op orde. Nog niet alle Hagro’s waren ervan op de hoogte dat PBM ook bij 

andere partijen dan Mediq kunnen worden besteld. 

Spoedpost Noordwest Utrecht 

Op de spoedpost zijn de aantallen op de luchtwegspreekuren iets lager dan in het voorjaar. 

Langzaamaan zien we de reguliere zorg iets terugnemen, maar over het algemeen lijken de cijfers 

redelijk stabiel. De bezetting is wel een punt van zorg. Sneltesten helpen enigszins om medewerkers 

die in quarantaine zouden moeten of milde klachten hebben weer snel aan het werk te hebben. 

Gedeelde leerpunten 

Opstaan van werkplek = mondmasker op 

Op één van de praktijken heeft een collega 48 uur voordat zij klachten kreeg gewerkt en is hierbij in 

nauw contact geweest met vrijwel alle assistenten. Omdat deze assistenten niet consequent de 

mondmaskers hadden gedragen moesten zij volgens de GGD allemaal 10 dagen in quarantaine. 

Omdat dit zou betekenen dat de praktijk dicht zou moeten is navraag gedaan bij het AMC. Zij 

adviseerden bij geen klachten door te laten werken en alleen bij een positieve test medewerkers 

naar huis te sturen. Door assistenten tijdelijk in een afgescheiden ruimte danwel thuis te laten 

werken en geen contact met huisarts en patiënten te laten hebben kon de praktijk veilig open 

blijven. Het nieuwe beleid is dat bij opstaan van de werkplek altijd een mondmasker wordt gedragen.  

Gebruik e-mail om contact te leggen met specialist 

Een huisarts geeft als tip dat specialisten vaak makkelijker bereikbaar zijn per e-mail dan telefonisch. 

Arnoud zal in een volgend overleg met het Antonius navragen of het mogelijk is om e-mailadressen 

van specialisten te ontvangen. 

Afstemming met ziekenhuis 

Er is zeer regelmatig afstemming met de ziekenhuizen in de provincie en het Antonius in het 

bijzonder. Dit gaat om veelvuldig overleg op de werkvloer, maar ook wekelijks bestuurlijk overleg via 

het ROAZ. Sinds kort overleggen we ook tweewekelijks (samen met de HUS en UNICUM Lekstroom) 

op tussenliggend niveau over praktische zaken die enige voorbereiding of structuur vereisen. Uit dit 

overleg blijkt o.a. dat het Antonius op dit moment kampt met overbelasting van het personeel, uitval 

van personeel en minder aanbod van ondersteuners en vrijwilligers. 
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Informatievoorziening 

In één van de Hagro’s heerst het onbestendige gevoel dat er veel minder wordt gecommuniceerd 

dan tijdens de eerste golf en huisartsen hierdoor wellicht informatie missen. Het Crisisteam geeft aan 

dat er inderdaad minder gecommuniceerd wordt omdat er inmiddels al veel meer bekend en 

geregeld is. Waar in het voorjaar de GGD bijna dagelijks brieven uitstuurde is dit nu nog sporadisch 

het geval. Ook vanuit het CCT is minder nieuws te delen dan tijdens de eerste golf. 

Voor de regio Noordwest Utrecht houden we de volgende communicatiestructuur aan: 

 Het bovenregionale Centrale Crisisteam overlegt wekelijks. Hierbij schuiven 

vertegenwoordigers van het Crisisteam NU aan.  

 Het Crisisteam NU zelf heeft tweewekelijks overleg.  

 De updates die uit bovenstaande overleggen volgen plaatsen we in de Corona Nieuwsflits en 

sturen we (eventueel aangevuld met ander nieuws) wekelijks door naar alle huisartsen. 

 Organisatorische wijzigingen op de spoedpost worden rechtstreeks per e-mail naar alle 

huisartsen gestuurd wanneer van toepassing. 

 Belangrijk nieuws dat niet kan wachten tot een volgend reguliere nieuwsbrief delen we 

direct, via de mail en/of de appgroep. 

 

Handige links 

Tip voor op de praktijk website: handige link met allerhande informatie voor patiënten m.b.t. het 

coronavirus – in 13 talen: https://www.pharos.nl/coronavirus/ 

Actuele cijfers over de verspreiding van Sars-Cov-2 in de provincie Utrecht vind je op 
https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/corona/. De LHV plaatst geregeld updates op 

https://www.lhv.nl/, net als het NHG (https://www.nhg.org/).  

 

https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://ggdru.buurtmonitor.nl/dashboard/dashboard/corona/
https://www.lhv.nl/
https://www.nhg.org/

