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Beste lezers, 

De afgelopen weken nam het aantal besmettingen met het coronavirus af. Dit was 

ook terug te zijn bij Infectieradar, in het rioolwater en in de meldingen van de GGD. 

Inmiddels zijn de besmettingscijfers op ongeveer hetzelfde niveau als tussen de 

zomer- en de najaarsgolf. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen zien we de 



 

besmettingen en de nieuwe opnames door corona al een aantal weken afnemen. 

Daarom adviseert het RIVM om de coronathermometer terug te zetten naar stand 

1.  

 

Stand 1 van de coronathermometer geeft aan dat de invloed van het virus op de 

samenleving en op de zorg beperkt is. Maar corona is zeker nog niet weg. Dagelijks 

worden nog duizenden mensen besmet en belanden tientallen mensen door COVID- 

19 in het ziekenhuis. De basisadviezen om de verspreiding van het coronavirus te 

beperken zijn daarom nog steeds belangrijk. Met name vaccineren, testen bij 

klachten en thuisblijven na een positieve test. Zeker omdat we de komende 

maanden ook te maken gaan krijgen met andere luchtweginfecties zoals influenza 

en het RS-virus, die samen met COVID-19 tot een extra belasting op de zorg en de 

samenleving kunnen leiden.*  

* Coronacijfers dalen verder: thermometer naar stand 1 | RIVM   

  

In deze zorgflits daarom nogmaals aandacht voor het belang van het blijven testen 

en melden van besmettingen van kwetsbaren.  

We vragen u deze zorgflits zoveel mogelijk door te sturen naar de verschillende 

locaties van uw organisatie.  

 

GGDrU wil de zorgflits ook buiten coronatijd voortzetten om informatie, relevant 

voor de zorgketen, over andere infectieziekten en infectiepreventie onder de 

aandacht te brengen. 

In- en uitschrijven kan door een e-mail te sturen naar GHOR@vru.nl. Als u 

suggesties heeft voor de volgende zorgflits kunt u ons bereiken 

op infectiepreventiecovid@ggdru.nl. 

 

 

In deze nieuwsflits:   

• Gewijzigde openingstijden GGDrU  

• Vernieuwde richtlijnen Verenso   

• Herhaling Meldplicht  

• Onverwacht MRSA wat nu?  

• E-learning voor doktersassistenten van huisartsen  

 

Let op! Gewijzigde openingstijden GGDrU 

Vanwege het dalende aantal besmettingen, neemt ook de werkdruk af. Daarom is 

besloten dat vanaf 1 december 2022 de GGD regio Utrecht gesloten zal zijn op de 

zondagen. 

https://www.rivm.nl/nieuws/coronacijfers-dalen-verder-thermomether-naar-stand-1
mailto:GHOR@vru.nl
mailto:infectiepreventiecovid@ggdru.nl


 

  

Openingstijden tijdens de Feestdagen:  

  

24 december 2022    08:30 – 15:00 uur  

25 december 2022    Gesloten  

26 december 2022    08:30 – 15:00 uur  

31 december 2022    08:30 – 15:00 uur  

  1 januari 2023        Gesloten   

 

Update Verenso Richtlijnen  

Op 27 oktober werd de laatste update gepubliceerd van de Verenso richtlijnen. 

De meeste knelpunten in het behandeladvies werden ervaren op het gebied van 

quarantaine, waarbij o.a. werd aangegeven dat men de adviezen met betrekking tot 

quarantaine niet altijd meer proportioneel acht met de huidige ziektelast. Deze, en 

andere ervaren knelpunten zijn meegenomen in de laatste wijzigingen.   

  

Op het gebied van testen blijkt dat in een aantal instellingen de PCR test vervangen 

is door de antigeen sneltest. Er wordt benadrukt dat de PCR test nog steeds 

dringend geadviseerd wordt. Door het hoge aantal vals-negatieve uitslagen van de 

zelftesten en een verhoogde prevalentie van COVID-19 is de antigeen sneltest 

onvoldoende betrouwbaar voor het uitsluiten van een besmetting.  

  

Tenslotte wordt benadrukt dat registratie van groot belang blijft. Met het registreren 

wordt data verzameld en deze data wordt gebruikt voor onderbouwing van 

beleidskeuzes voor diagnostiek en behandeling en infectiepreventiemaatregelen bij 

COVID-19. De data dragen bij aan het aantonen van de urgentie tot c.q. de 

effectiviteit van (her)vaccinatie.   

  

Kortgezegd blijft het enorm belangrijk dat medisch specialisten blijven melden en 

registreren, ook nu de ziektelast lager is.  

  

 

Herhaling Meldplicht 

Graag herinneren we u er aan, dat u ook een positieve COVID-19 (antigeen/zelf) 

test moet melden. U kunt op onze website een formulier vinden dat u voor deze 

melding kunt gebruiken: Meldingsformulier - GGD Regio Utrecht | GGDrU. COVID-

19 is nog steeds een categorie-A ziekte en moet dus conform de WPG gemeld 

worden aan de GGD, door zowel de zorginstelling als het betrokken laboratorium. 

 

https://www.verenso.nl/_asset/_public/Thema-en-projecten/Infectieziekten/Covid-19/221027-COVID-19-behandel-advies-DEFINITIEF.pdf
https://ggdru.nl/thema/coronaprof/meldingsformulier-meldingsplicht/


 

 

Onverwacht MRSA, wat nu? 

Vorige week was het Wereld Antibiotica Week. Antibiotica kunnen ons lichaam 

helpen bij het bestrijden van infecties, maar dat is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd 

zorgt toenemende antibioticaresistentie (ongevoeligheid) ervoor dat infecties steeds 

moeilijker te behandelen zijn. Daarom is bestrijden van infecties met 

bijvoorbeeld Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) zo belangrijk . 

In de zorgketen komen, ook in onze regio, onverwachte Meticilline Resistente 

Staphylococcus Aureus (MRSA) regelmatig voor.   

 

Bestrijden van MRSA in zorginstellingen is nodig om te voorkómen dat profylaxe en 

behandeling van infecties met S. aureus niet goed meer mogelijk zijn én om 

verdergaande resistentieontwikkeling tegen te gaan.   

Daarom hanteert Nederland in zorginstellingen het zogenaamde zoek-en-vernietig 

(‘search and destroy’)-beleid bij MRSA-besmettingen, dat wil zeggen dat dragers 

van MRSA actief opgespoord en behandeld worden. Voor meer informatie over 

MRSA en wat te doen bij een onverwachte bevinding kunt u de volgende link 

raadplegen: Onverwacht MRSA, wat nu? 

 

 

E-learning voor doktersassistenten 

De e-learing ‘Diagnostiek bij urineweginfecties’ is ontwikkeld met het zorgnetwerk 

ABR voor doktersassistenten van huisartsen.  

Bijgaand een link (naar de fllyer) op de website van het zorgnetwerk.   

Met gebruikmaking van de actiecode UTRECHT! Kunt u zich gratis aanmelden. 

E-learning 

  

 

 

Behoefte aan advies of vragen? Neem contact met ons op  

Team Uitbraakmanagement – Zorginstellingen is bereikbaar 

via infectiepreventiecovid@ggdru.nl. Voor telefonisch overleg zijn wij bereikbaar op 

030 – 800 23 98 (6 dagen per week van 8.30 tot 17.00 uur).  

 

Contactgegevens GHOR  

Heeft u problemen met zorgcontinuïteit? Neem dan contact op met de GHOR. 

• Stuur een mail naar ghor@vru.nl 

• Bel naar 088 - 878 10 15 

https://mcusercontent.com/aedccfaf7850c6f8c7ce45363/files/640a21ba-4eee-e49b-8816-a70256785940/Onverwacht_MRSA_en_wat_nu.pdf
https://www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/e-learning/5107/diagnostiek-bij-urineweginfecties
mailto:infectiepreventiecovid@ggdru.nl
mailto:Ghor@vru.nl


 

 

Contactgegevens GGD regio Utrecht 

Team Uitbraakmanagement zorg 

• Stuur een mail naar infectiepreventiecovid@ggdru.nl 

• Bel naar 030 - 800 23 98 

Team infectieziektebestrijding 

• Stuur een mail naar infectie@ggdru.nl   

• Bel naar 030-608 60 86  

 

Overige contactgegevens 

• Telefoonnummer afspraak vaccinatie 0800 - 1533. U kunt bellen voor een 

afspraak nadat u een uitnodiging heeft ontvangen. 

Handige links 

• Steunpunt Coronazorgen 

• Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg van Verenso 

• Waardigheid en trots (verpleeghuiszorg) 

• Registratieformulier positief geteste bewoners GGDrU 

• Aanmeldformulier vaccinatie van bewoners in instellingen door de GGD – 

Vragen.coronatest.nl (alleen bedoeld voor instelling zonder eigen medische 

dienst die nog niet bekend zijn bij de GGD) 

• Zo Geprikt - Zorgprofessional, bescherm jezelf cliënten of patiënten tegen 

griep! 

  

  

  

 

 

mailto:infectiepreventiecovid@ggdru.nl
mailto:E.infectie@ggdru.nl
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/
https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/covid-19-coronavirus/behandeladvies-acute-fase-en-nazorg
https://www.waardigheidentrots.nl/
https://ggdru.nl/thema/corona-2/meldingsformulier-meldingsplicht/
https://vragen.coronatest.nl/aanmeldformulier-vaccinatie-bewoners-instellingen-door-ggd/
https://vragen.coronatest.nl/aanmeldformulier-vaccinatie-bewoners-instellingen-door-ggd/
https://zogeprikt.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+COVID-19-vaccinatie
https://zogeprikt.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+COVID-19-vaccinatie

