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Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten 

Spreiding 
Op 24 maart 2020 is het Regionaal 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) in 
regio West opgezet, onder eindverantwoordelijkheid 
van het ROAZ. Aanleiding hiervoor was de stijging in 
COVID-patiënten op de Intensive Care en het 
overplaatsen van deze patiënten zowel inter- als 
intraregionaal om de toename in druk te spreiden.  
 
Het doel van het RCPS West is drieledig: 

 Het in kaart brengen van de regionale 
beddencapaciteit van Intensive Care 
afdelingen en klinische afdelingen voor 
COVID-19 patiënten;  

 Het coördineren van overnames en 
overplaatsingen van COVID-19 patiënten in 
de regio West zowel binnen als buiten de 
regio;  

 Afstemming en monitoring van regionale 
capaciteit samen met het Landelijk 
Capaciteitscentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS).  

 
Inmiddels is het RCPS afgeschaald, omdat de druk op 
de COVID-19 zorg sterk is afgenomen. Bij een 
eventuele tweede golf van COVID-19 kan het RCPS 
weer snel worden opgeschaald. 

 
 

Inzicht in COVID-19 informatie 
De coronacrisis belandt van een acute 
crisis nu in een meer gestabiliseerde 
fase. Daarmee wijzigt ook de focus van 
het verzamelen van data. Waar wij ons 
eerst hebben gericht op actuele 
capaciteitsgegevens maken we nu de 
omslag naar monitoring en early 
warning. Binnen de GGD’en is CoronIT 
uitgerold. In dit systeem komen alle 
testgegevens terecht. Daarbij kan 
onder andere worden gefilterd op 
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
type doelgroep of postcodegebied, 
zodat eventueel lokale maatregelen 
kunnen worden genomen.  
 

Afschaling 
De extra opgeschaalde capaciteit in de ziekenhuizen 
en de VVT’s wordt langzaam afgeschaald. Landelijk is 
bepaald hoeveel extra capaciteit in de VVT’s 
structureel ingericht moet gaan worden. Dit is 
vervolgens regionaal vertaald en op instellingsniveau 
verdeeld. Voor de IC-capaciteit wordt de invulling 
hiervan nog landelijk en regionaal besproken. 
 
Dashboard GGD Hollands Midden 

De GGD Hollands Midden publiceert dagelijks de 
cijfers over corona op hun dashboard. De cijfers op 
het dashboard geven inzicht in de verspreiding van het 
virus, de ziekenhuisopnames en overlijdens in de regio 
Hollands Midden. De cijfers zijn ook per gemeente 
beschikbaar en kunnen onderling met elkaar 
vergeleken worden. Ook zijn regionale resultaten  
opgenomen van het callcenter van de GGD en van 
panelonderzoeken, die het RIVM in samenwerking 
met de GGD’en uitvoert. 
 

 

Aantal COVID-19 patiënten in regio West 
Sinds een aantal weken zien we een sterkte daling van 
het aantal COVID-19 patiënten dat is opgenomen in 
één van de ziekenhuizen in onze regio. Er liggen 
inmiddels ongeveer 15 COVID-19 patiënten op de IC’s. 
Daarnaast liggen er ongeveer 30 bewezen en 50 
verdachte COVID-19 patiënten op de 
verpleegafdelingen. Ook andere partners dan de 
ziekenhuizen, zoals de Regionale 
Ambulancevoorziening (RAV) en huisartsenposten 
ervaren dat zij minder (verdachte) COVID-19 patiënten 
zien. 
 

 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona


 
 

 

Regionaal opleiden IC-personeel 
Al langere tijd is in onze regio een tekort aan onder 
meer IC-verpleegkundigen. De corona crisis bevestigde 
dit tekort en laat ook zien dat flexibele inzetbaarheid 
van personeel dat in acute zorg is geschoold, van 
onschatbare waarde is. Het is daarom van belang om 
de komende periode voldoende IC-personeel op te 
leiden. We moeten rekening houden met een mogelijk 
nieuwe uitbraak van COVID-19 in het najaar. 
Daarnaast heeft de minister van VWS 
aangegeven dat het aantal bedden op de Intensive 
Care afdelingen in Nederland structureel 
verhoogd moet worden van 660 beademingsbedden 
naar 1700 bedden. 
 
Opleidingstraject 
De ziekenhuizen en Regionale Ambulancevoorziening 
(RAV) uit onze regio slaan de handen ineen om dit 
personeel gezamenlijk op te leiden volgens uniforme 
trajecten. Op dit moment worden de plannen 
uitgewerkt zodat zo snel mogelijk gestart kan worden.  
 
Het opleidingstraject bestaat uit het bieden van een 
korte opleiding aan verpleegkundigen en 
anesthesiemedewerkers voor het werken op een IC. 
Hiermee ontstaat een flexibele schil van geschoold 
personeel dat als buddy kan fungeren van een IC-
verpleegkundige. 
 
Daarnaast worden verpleegkundigen versneld en 
gefaseerd opgeleid tot acute-zorg verpleegkundige en 
vervolgens tot IC-verpleegkundige. Hierover is overleg 
met het College Zorg Opleidingen in afstemming met 
de Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra en de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen voor afgifte van erkende diploma’s. 
 
 

Coronatesten bij de GGD 
Tot 1 juni kon een aantal beroepsgroepen, waaronder 
zorgmedewerkers, zich via de lokale GGD laten testen. 
Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich melden 
voor een coronatest via het landelijke callcenter 0800-
1202. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 
8.00 tot 20.00 uur. Deze procedure geldt ook voor 
zorgpersoneel. Voor zorgmedewerkers buiten het 
ziekenhuis geldt ook dat zij contact op kunnen nemen 
met hun bedrijfsarts voor de procedure rondom 
testen. Zorgmedewerkers in het ziekenhuis kunnen 
zich laten testen via de binnen het ziekenhuis 

afgesproken route. Zie ook de website van het RIVM 
hierover rivm/zorgmedewerkerstestbeleid 
 
Afspraak test 
Er wordt dan een afspraak ingepland bij een GGD-
coronatestlocatie. Afspraken voor kinderen tot 12 jaar 
worden direct via de GGD gemaakt. Afspraken voor 
mensen uit een risicogroep of die ernstig ziek zijn, 
lopen via de huisarts of behandelend arts. De uitslag is 
binnen 24 tot 48 uur bekend. Een positieve uitslag 
geeft de GGD telefonisch door, dan start ook het bron- 
en contactonderzoek. Een negatieve uitslag wordt 
teruggekoppeld door het landelijke callcenter. 

 

Drie testlocaties Haaglanden 
Op dit moment heeft GGD Haaglanden drie 
testlocaties: 

 Pijnacker-Nootdorp: drive-in testlocatie 
achter het Van der Valk Hotel Den Haag, 
7 dagen per week; 

 Leidschendam-Voorburg: mobiele testlocatie 
bij HMC Antoniushove, elke middag op 
werkdagen, operationeel vanaf 8 juni; 

 Westland: mobiele testlocatie bij het 
gemeentekantoor Laan van de Glazen Stad 1, 
Naaldwijk, elke ochtend op werkdagen, 
operationeel vanaf 8 juni. 
 

Binnenkort komt er ook een testlocatie in het centrum 
van Den Haag. Voor meer informatie zie 
www.ggdhaaglanden.nl/coronatest. 
 
De drive-in testlocatie van GGD Haaglanden is op 1 
juni sterk uitgebreid. 
 
 
 

https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
http://www.ggdhaaglanden.nl/coronatest


 
 

 

Vier testlocaties Hollands Midden 
Op dit moment heeft GGD Hollands Midden vier 
testlocaties: 

 Leiderdorp: een drive-in testlocatie bij het 
Alrijne Ziekenhuis, parkeerterrein P2, Simon 
Smitweg 1 Leiderdorp. Er zijn dagelijks tussen 
12.00-13.00 speciale plekken gereserveerd 
voor zorgprofessionals, zodat zij snel getest 
kunnen worden. Afspraken hiervoor kunnen 
worden gemaakt via: 085-078 28 78; 

 Gouda: een drive-in testlocatie, voor locatie 
zie ggdhm/testlocatie; 

 Katwijk: Bij SCAL, Prins Hendrikkade 138-139; 

 Alphen aan den Rijn: een mobiele testlocatie 
op de Euromarkt. 

 
Bij drukte kan het voorkomen dat medewerkers niet 
direct getest kunnen worden. Alternatieven zijn dan 
testen via de eigen huisarts of in een andere regio. 
Meer informatie over het landelijk testbeleid staat op 
de website van GGD GHOR Nederland 
ggdghor/testbeleid 
 
 

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen 
Na een positief verlopen pilotfase mogen vanaf 25 mei 
meer verpleeghuizen beperkt bezoek ontvangen. 
Voorwaarde is dat zij voldoen aan de gestelde eisen. 
Die verantwoordelijkheid ligt bij de instellingen, het is 
niet nodig hiervoor toestemming te vragen aan de 
GGD. Wel moet een zorginstelling die opengaat voor 
bezoek zich melden bij de GGD. De GGD heeft een 
signalerende functie op regionaal niveau en heeft zicht 
op het aantal besmettingen en monitort deze binnen 
de regio. Op basis van dit regiobeeld kan advies 
worden uitgebracht aan instellingen.  
 
Melden bij GGD 
Het melden van uw zorginstelling kunt u doen door 
een mail te sturen aan: 
coronavirus@ggdhaaglanden.nl (GGD Haaglanden) of 
di@ggdhm.nl  (GGD Hollands Midden). 
De randvoorwaarden voor het versoepelen van de 
bezoekregeling zijn terug te vinden als schematische 
weergave in de handreiking voor bezoekbeleid 
verpleeghuizen in coronatijd via: 
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Dossiers/2005
20_Handleiding-bezoekregeling-Verpleeghuizen-
definitieve-versie.pdf  
 
 

Dak- en thuislozenopvang corona bij ADO 
Den Haag Stadion 
Sommige mensen hebben een grotere kans om 
besmet te raken door het coronavirus: de kwetsbare 
groepen. Dit zijn mensen waarvoor het deelnemen 
aan de samenleving niet altijd even vanzelfsprekend is 
of bij wie bepaalde omstandigheden meer impact 
hebben. Hierbij kun je denken aan migranten, 
verstandelijk en fysiek gehandicapten en mensen met  
een psychiatrische aandoening. Ook dak- en thuislozen 
zijn een kwetsbare groep. 
 
GHOR verbindt 
De GHOR is de verbindende schakel tussen 
zorginstellingen en gemeenten in de regio, zo ook voor 
de dak- en thuislozen. Als er zich knelpunten 
voordoen, wordt gezamenlijk gekeken hoe deze 
kunnen worden opgelost.  
 
De opvang van dak- en thuislozen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de maatschappelijke opvang 
van de gemeente. De uitvoering van deze opvang ligt 
onder andere bij de Kesslerstichting en het Leger des 
Heils.  
 
Aparte isolatieplek 
Als dak- en thuislozen besmet raken, moeten ze, net 
als alle andere mensen, in isolatie. Dit kan niet in de 
reguliere opvang want deze wordt ook gebruikt wordt  
 
voor niet besmettelijke zieken. Om ervoor te zorgen 
dat besmette dak- en thuislozen ook geïsoleerd 
kunnen verblijven, heeft de gemeente Den Haag in 
samenwerking met de stichtingen een vervangende 
thuisisolatie-locatie ingericht bij het ADO Den Haag 
stadion. Op deze plek kunnen dak- en thuislozen uit de 
regio’s Haaglanden als Hollands Midden terecht als zij 
een isolatieplek nodig hebben. Zo proberen we 
verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen.  
 
 

Informatie delen? 
Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Bij u en bij ons. 
Heeft u onderwerpen die u graag wilt delen via dit 
nieuwsbericht dan kunt u deze mailen naar: 
nazw@lumc.nl. 
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