Crisisteam Onze Huisartsen 09-03-2020
3e Memo i.v.m. Coronavirus (COVID-19) Update
a.

Het Crisisteam van Onze Huisartsen is 9 maart 2020 opnieuw bijeengeweest. Er is
nogmaals vastgesteld dat het HaROP is geactiveerd. Op basis van informatie die het
crisisteam heeft ontvangen van landelijke en regionale organisaties stelt het crisisteam
dat wij vooralsnog in fase 0/1 (het indammen / vertragen van een grotere uitbraak)
van een uitbraak infectieziekte zitten (taakkaart crisisteam Infectieziekten).
Op dit moment, dinsdag 10 maart, zijn er meerdere patiënten in thuisisolatie in onze
regio. Inmiddels is in ROAZ/GHOR verband de afspraak dat ook de voorzitter van het
Crisisteam naw-gegevens ontvangen over patiënten waarbij COVID-19 is aangetoond.
Eén van de huisartsen uit het Crisisteam neemt, nu de aantallen nog hanteerbaar zijn,
daarna contact op met de HaROP-coördinator en/of de huisarts waarbij de patiënt is
ingeschreven om af te stemmen of en op welke wijze ondersteuning nodig is.
Mocht de situatie veranderen naar een fase 2/3 uitbraak infectieziekte dan zal conform
het vastgestelde HaROP de bevoegdheid van het crisisteam indien nodig verhoogd gaan
worden.
Het crisisteam wordt continue geïnformeerd over de laatste stand van zaken
aangaande COVID-19 en heeft nauw onderling contact en op regionaal niveau. Naar
aanleiding van het laatste overleg doen wij u onderstaande aanbevelingen en te
ondernemen acties toekomen.
Aanbevelingen en Acties Crisisteam Onze Huisartsen:
Bijeenkomsten met meer dan 10 zorgprofessionals worden afgelast
Het Crisisteam van Onze Huisartsen adviseert in lijn met landelijke en regionale
collega-organisaties om grotere bijeenkomsten, congressen en symposia waar
zorgprofessionals bijeenkomen in ieder geval in de maand maart 2020 af te gelasten.
In afstemming met het ROAZ wordt onder ‘groot’ verstaan ca. 10 zorgprofessionals.
De prioriteit ligt op dit moment bij de continuïteit van de patiëntenzorg.
Communicatie
De afspraak is dat de HaROP-coördinatoren binnen de Hagro’s de communicatie
verzorgen richting de huisartsenpraktijken. Deze coördinatoren zijn daarmee het
eerste aanspreekpunt voor de huisartsen. Huisartsen binnen de Hagro verzorgen zelf
in hun praktijk de communicatie richting de eigen medewerkers. Bijvoorbeeld door
deze memo’s te verspreiden.
Het crisisteam vraagt nogmaals uw aandacht voor onderstaande informatiebronnen en
aandachtspunten:
- Flowchart NHG / Pharos en houdt de casusbeschrijving actueel, let
daarvoor op de informatie die door het RIVM wordt verstrekt! (zie de volgende
twee links Flowchart en casusdefinitie)
Graag elke dag uw aandacht voor de actuele casusbeschrijving
- Vragen vanuit de pers doorverwijzen naar Crisisteam Onze Huisartsen –
Eric Scheppink (algemeen directeur)
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Testen van zorgprofessionals
Het crisisteam volgt als het gaat om het testen van zorgprofessionals de landelijke
richtlijnen:
Zorgprofessionals worden op dit moment via de GGD alleen met voorrang getest als:
- Zij in het risicogebied (landelijk vastgesteld) zijn geweest;
- Zij in contact zijn geweest met een bewezen COVID-19 dragende patiënt;
- Zij 2 of meer dagen klachten vertonen;
- Zij niet vervangbaar zijn.
Op regionaal niveau wordt via de ROAZ afgestemd of de definitie uitgebreid moet
worden en of er mogelijkheden zijn om professionals elders te laten testen
(Ziekenhuis).
Werken op de HAP als huisarts
Voor de volledigheid wordt hier gemeld dat de diensten op de HAP ongewijzigd worden
gecontinueerd. Mocht de ingeplande huisarts zelf uitvallen door ziekte dan gelden de
bestaande afspraken (Opvang via de Hagro).
Bereikbaarheid GGD / GHOR intercollegiaal overleg
Voor intercollegiaal overleg zijn onderstaande telefoonnummers voor u van belang:
- 088 355 54 93 - GGD meldpunt infectieziekten, overdag tot 17.00 uur;
- 026 443 44 45 – Meldkamer, buiten kantooruren na 17.00 uur.
Gegeven de drukte wordt soms de boodschap aangenomen en teruggebeld, huisartsen
krijgen daarbij voorrang.
NB: Patiënten die (telefonisch) getrieerd zijn en niet tot de risicogroep behoren niet
(laten) verwijzen naar de GGD. Dat leidt in voorkomend geval tot dezelfde triage
(dubbel werk) met dezelfde uitkomst.
(Inventarisatie) beschermende materialen in de Hagro:
Bij een tekort aan beschermende materialen binnen de praktijk is de HaROPcoördinator het eerste aanspreekpunt, hij/zij neemt, als het niet binnen de Hagro kan
worden opgelost, contact op met crisisteam voor een eventuele uitruil van materialen.
De verwachting is dat deze week opnieuw de voorraden worden geïnventariseerd. U
ontvangt daarover een aparte mail via het secretariaat Onze Huisartsen.

b.

c.

Tips & trucs van collega Hagro’s:
• Onderhoudt zo nodig via FaceTime/Skype contact met COVID-19 patiënten;
• 1 huisarts doet, namens de Hagro, alle visites van ‘verdachte’ patiënten.
Vraag aan Hagro HaROP coördinatoren:
- Graag vragen wij u dit memo te verspreiden onder uw collega’s en medewerkers?
Dit memo wordt zowel via de mail als via de whats-app groepen verspreid.
Actuele informatie:
- www.rivm.nl → actuele informatie Coronavirus

-
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https://www.nhg.org/coronavirus
https://www.vggm.nl/ggd/coronavirus_(covid-19)
https://www.onzehuisartsen.nl/zorgprofessionals/organisatie/crisisteam-onze-huisartsen/

