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Inleiding  
Het COVID-19 virus heeft de afgelopen weken helaas 
hard toegeslagen in regio West. De drukte in de hele 
keten is weer toegenomen door een toename van het 
aantal besmette patiënten en personeel, of door 
personeel dat in quarantaine moet. Om u op de 
hoogte te houden van ontwikkelingen ontvangt u 
vanaf nu weer regelmatig het gezamenlijke 
nieuwsbericht van GHOR Haaglanden, GHOR Hollands 
Midden en het Netwerk Acute Zorg regio West. 
 
In de eerste golf was er vooral een tekort aan 
Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM). 
Daarvan zien wij nu gelukkig dat er landelijk voldoende 
voorraad is. Nu is vooral het testen van 
zorgmedewerkers actueel. Er wordt van alles aan 
gedaan om dat half oktober beter op orde te hebben. 
 
Annette de Boer, Sjaak de Gouw en Martin Schalij  

 
Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding 
Sinds 16 september is het Regionaal 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) weer 
operationeel om: 

• De regionale beddencapaciteit (IC en kliniek) 
voor COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen 
in kaart te brengen; 

• Overnames en overplaatsingen van COVID-19 
patiënten binnen en buiten de regio te 
coördineren. 

Hierbij werkt het RCPS samen met het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat 
sinds 23 september actief is. 
 
In tegenstelling tot de eerste golf is op dit moment 
voornamelijk een toename van COVID-19 patiënten op 
de klinische afdelingen in de ziekenhuizen. Naast regio 
Zuid-West en Noord-West is regio West één van de 
drukste regio’s van Nederland. Inmiddels is vanuit het 
LCPS het verzoek aan alle regio’s uitgegaan om 
klinische bedden op te schalen om de drukte meer 
geleidelijk over het land te verspreiden. Dit met als 
doel de reguliere non-COVID zorg zo min mogelijk af te 
schalen.  

 

Belang griepvaccinatie 
Het griepseizoen staat weer voor de deur. In deze tijd 
met COVID-19 is het nóg belangrijker om het belang 
van de griepvaccinatie bij zorgpersoneel te 
benadrukken. Wist u bijvoorbeeld dat: 

- Iemand in één winterseizoen zowel griep als 
COVID-19 kan krijgen? 

- Als er meer mensen de griepprik halen, er 
minder kans is op overbelasting van 
zorginstellingen door minder aanbod van 
patiënten en minder uitval van 
zorgpersoneel?  

Om het belang van de griepvaccinatie te onderstrepen 
werken de partners binnen het ROAZ ook dit jaar 
gezamenlijk aan de griepvaccinatiecampagne. Er is een 
werkgroep opgezet die een toolbox heeft ontwikkeld 
met daarin ondersteunende materialen voor de 
campagne. De toolbox bevat onder andere posters, 
interactieve quizzen en een animatievideo. Met deze 
materialen kunnen de partners zich de komende 
periode inzetten om de griepvaccinatiegraad onder 
zorgpersoneel verder te verhogen. Partners die de 
toolbox nog niet hebben ontvangen kunnen deze 
opvragen via nazw@lumc.nl.  

 
Risico gestuurd bron- en contactonderzoek 
Het aantal besmettingen met COVID-19 loopt snel op. 
Dit betekent ook meer bron- en contactonderzoeken. 
Door het grote aantal nieuwe positieve besmettingen, 
lukt het niet langer alle positief geteste personen of 
hun contacten te bellen. Daarom zijn de GGD’en in 
Hollands Midden en Haaglanden overgestapt naar 
risico gestuurd bron- en contactonderzoek. 
De GGD’en vragen mensen bij wie dat dat kan, om zelf 
hun contacten te informeren. Wordt ingeschat dat 
deze werkwijze een extra risico oplevert met het oog 
op het indammen van het coronavirus, dan benadert 
de bron- en contactonderzoeker de contacten. Een 
risico kan bijvoorbeeld zijn: de besmette persoon is 
een medewerker of bewoner van een zorginstelling of 
een medewerker van een kinderdagverblijf. De tijd en 
capaciteit wordt nu gebruikt om per dag meer 
besmette personen te kunnen bereiken en zicht te 
kunnen houden op bronnen van besmetting en de 
risicovolle situaties. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen/persoonlijke-beschermingsmiddelen-aanvragen-bij-lch
mailto:nazw@lumc.nl


 
 

 

Zorgpersoneel test met voorrang  
Vanaf maandag 21 september jl. kan zorg- en 
onderwijspersoneel met voorrang worden getest. Om 
met voorrang getest te kunnen worden moet aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan.  
 
Een afspraak kan worden gemaakt via het speciale 
landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD: 
0800 - 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar 
tussen 07.30 en 20.00 uur. De GGD-medewerker stelt 
een aantal vragen om te controleren of de 
medewerker aan de voorwaarden voldoet. Gevraagd 
wordt naar het BSN en een bewijsstuk dat de 
medewerker in de zorg werkt. Alle zorginstellingen in 
Hollands Midden en Haaglanden zijn benaderd over de 
nieuwe werkwijze. De GGD’en in Hollands Midden en 
Haaglanden volgen hierbij het landelijk beleid. 
Medewerkers vinden de uitslag op: 
https://coronatest.nl/. Op de website van 
Rijksoverheid is te lezen hoe het nieuwe 
voorrangsbeleid werkt. Door de grote vraag naar 
voorrangstesten is het mogelijk dat personeel niet 
altijd op dezelfde dag terecht kan. Er zijn  
onderhandelingen met andere laboratoria om extra 
voorrangscapaciteit te organiseren. Naar verwachting 
is er vanaf half oktober meer capaciteit. Daarop 
vooruitlopend heeft een aantal care-instellingen in 
Hollands Midden eigen teststraten ingericht en eigen 
overeenkomsten met laboratoria gesloten. 

 
Aangepast advies gebruik mondmaskers in 
de zorg  
Nu de besmettingscijfers in Hollands Midden en 
Haaglanden oplopen, is het belangrijk preventieve 
maatregelen te nemen om de meest kwetsbare 
groepen te beschermen. Aanleiding is de inschaling 
van de regio Hollands Midden tot het risiconiveau van 
‘waakzaam (1)’ naar ‘zorgelijk (2)’ en Haaglanden naar 
het niveau ‘ernstig (3)’.  
 
Er is een zorgelijke toename in het aantal 
besmettingen en uitbraken in de VVT sector. GGD 
Hollands Midden en GGD Haaglanden adviseren alle 
verpleeg- en verzorginstellingen (VVT-sector) in de 
regio met zorg aan risicogroepen vanaf 25 september 
jl. over te gaan tot het gebruik van chirurgische 
neusmondmaskers (type II R (spatbestendig)). Dit geldt 
voor alle medewerkers en bezoekers bij cliënten en 
patiëntencontact op minder dan 1,5 meter. En voor 
alle medewerkers die niet rechtstreeks zorg verlenen, 

maar wel op minder dan 1,5 meter van een 
cliënt/patiënt komen zoals voor maaltijdbezorging of 
recreatieve activiteiten. GGD Hollands Midden en GGD 
Haaglanden hebben alle VVT-instellingen in de regio 
over dit advies geïnformeerd.  

  
Veiligheidsregio’s in ROAZ-West 
intensiveren netwerkaanpak  
Sinds het begin van de COVID-19 crisis dragen de 
Veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden bij 
aan het beperken van het aantal besmettingen en 
daarmee het verminderen van de druk op de zorg. In 
de veiligheidsregio werken partners, zoals GHOR, 
brandweer, politie en gemeenten nauw samen aan 
rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
 
Veiligheidsregio’s vertalen de landelijk geldende 
maatregelen in noodverordeningen met   
handhavingsrichtlijnen en duidelijke 
communicatieboodschappen. Daar waar 
communicatie de start is van gedragsbeïnvloeding, is 
handhaven het sluitstuk. In overleggen van GHOR met 
veiligheidspartners is de druk op de zorg een 
belangrijk onderwerp van gesprek. Alle partners in de 
veiligheidsregio hebben als drijfveer om via  
maatregelen COVID-19-besmettingen onder controle 
te houden. 

 
Intensiveren inzet netwerkpartners 
Beide veiligheidsregio’s intensiveren nu hun 
netwerkaanpak. Nog meer worden bestaande 
structuren en overleggen op gemeentelijke 
beleidsterreinen ingezet om doelgroepen te bereiken. 
Bijvoorbeeld sport- en cultuurverenigingen, 
horecaverenigingen, studentenverenigingen, 
zorginstellingen e.d. Door inzet van lokale 
boegbeelden worden doelgroepen beter bereikt met 
als doel het aantal besmettingen terug te dringen.  

 
Informatie delen? 
Heeft u onderwerpen die u graag wilt delen via dit 
nieuwsbericht dan kunt u deze mailen naar:  
nazw@lumc.nl  
 

https://coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zorgmedewerkers-en-docenten-testen-op-corona
mailto:nazw@lumc.nl

