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Beste lezer,   

Deze zorgflits gaat over de verplichte melding van een positieve (zelf)test SARS-

CoV door zorginstellingen. Vanwege het toenemende aantal besmettingen is het nu 

van cruciaal belang om via deze meldingen inzicht te houden in uitbraken in de 

zorgsector. Ook is het onze taak om kwetsbare doelgroepen zo veel mogelijk te 

beschermen. We hebben uw hulp hierbij nodig want alleen samen krijgen we corona 

onder controle.  



 

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

verschillende locaties van uw organisatie.  

 

Verder zal er kort worden stilgestaan bij aanvullende preventieve maatregelen die u 

zou kunnen treffen. 

 

De nieuwsbrief wordt verzonden naar alle zorgaanbieders in de regio Utrecht. In- en 

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

suggesties heeft voor de volgende zorgflits of graag vragen beantwoord ziet worden 

in de zorgflits, kunt u ons bereiken op flitsen@ggdru.nl. 

 

 

In deze nieuwsflits:   

• Positieve coronatest? Een melding is verplicht  

• Uitbraken melden naar de GGDrU nu makkelijker met online formulier  

• Aanvullende infectiepreventiemaatregelen bij toename landelijke prevalentie 

COVID-19  

 

 

Positieve coronatest? Een melding is 

verplicht   

Waarom is het melden van een positieve uitslag zo belangrijk? Door het wegvallen 

van het standaard bron- en contactonderzoek is de waarde van de meldingen vanuit 

de zorg essentieel. Melden is nodig omdat op basis daarvan landelijke maatregelen 

en vaccinatiebesluiten genomen worden. Hierdoor kunnen we grote golven van 

besmettingen voorkomen.   

  

Juist voor de zorgsector is melden van belang omdat zich in deze sector een groot 

gedeelte van de kwetsbare mensen bevindt. Vandaar een meldplicht voor zowel 

voor een PCR- als een antigeen-(zelf)test.  
 

 

Verkort GGD meldformulier positieve 

(antigeen)test SARS-CoV  
  

Wij hebben een ander verkort meldformulier ontwikkeld om het melden van 

uitbraken voor u makkelijker te maken. In dit formulier hoeft u maar enkele 

gegevens in te vullen (geen patiëntgegevens). Er wordt daarna contact met u 
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opgenomen om verdere gegevens op te vragen. Dit is de link naar het 

meldformulier.   

  

Naast deze mogelijkheid kunt u ook gebruik blijven maken van het al bestaande 

formulier (met patiëntgegevens) om een enkele besmetting door te geven. Deze 

kunt u invullen via deze pagina. Vervolgens kunt u de melding beveiligd – vanwege 

de AVG-wet – opsturen naar de GGD. Ook kunt u direct bellen met 030 - 800 23 

98 (7 dagen per week van 8.30 tot 17.00 uur).   

 

 

MUIZ: Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO 

Een andere eenvoudige en snelle optie om een positieve test in uw organisatie te 

melden is via MUIZ. In de regio Utrecht nemen al 21 organisaties deel aan MUIZ. 

Een bijkomend voordeel is dat u op de hoogte kan blijven van de infectieziekten die 

in onze regio spelen. MUIZ gaat niet alleen over corona, ook andere infectieziekten 

worden hierin gemeld.  

Wat vinden anderen van MUIZ in onze regio?  

• GGD meldingen via MUIZ gaan erg gemakkelijk  

• De meeste gebruikers zien een meerwaarde van MUIZ voor bestrijding van 

infectieziekten  

• Ondersteuning vanuit de GGD wordt als zeer prettig ervaren  

Wilt u meer informatie of wilt u zich aansluiten bij MUIZ? Neem dan contact op met 

Milou Gerits, arts en projectleider van MUIZ, via muiz@ggdru.nl. Meer informatie 

vindt u ook hier.    

 

 

 

 

 

Aanvullende infectiepreventiemaatregelen bij toename prevalentie 

covid-19 

Eerder deze week berichtte het RIVM over een stijging in de prevalentie van COVID-

19.  In het Behandeladvies COVID-19 staat in onderdeel 2.2 een afwegingskader 

uiteengezet met aanvullende infectiepreventiemaatregelen die ingezet kunnen 

worden bij een verhoogde prevalentie. Overweeg deze maatregelen in te zetten 

wanneer de (boven)regionale prevalentie is toegenomen en/of wanneer COVID-19 

aanwezig is binnen de instelling. Zie het Nieuwsbericht toename landelijke 

prevalentie COVID-19 op de website van Verenso.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bqHKm_UBw0aqlTZ-HWDAECpUzKihfA5Lpt1PbnE5bmRUMDhKVjEzMUdHRUFUUVlBTElDTDc2UTFFVyQlQCN0PWcu
https://ggdru.nl/thema/corona-2/meldingsformulier-meldingsplicht/
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https://www.rivm.nl/nieuws/veel-meer-infecties-beperkte-toename-aantal-opnames
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Thema-en-projecten/Infectieziekten/Covid-19/220414-COVID-19-behandel-advies-DEFINITIEF.pdf
https://www.verenso.nl/nieuws/toename-landelijke-prevalentie-covid-19
https://www.verenso.nl/nieuws/toename-landelijke-prevalentie-covid-19


 

 

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 (7 dagen per week van 8.30 tot 17.00 uur).  

 

 

Contactgegevens GHOR  
Heeft u problemen met zorgcontinuïteit of dreigende tekorten PBM? Neem dan 

contact op met de GHOR. 

• Stuur een mail naar ghor@vru.nl 

• Bel naar 088 - 878 10 15 

 

Contactgegevens GGD regio Utrecht 
Team Uitbraakmanagement zorg 

• Stuur een mail naar infectiepreventiecovid@ggdru.nl 

• Bel naar 030 - 800 23 98 

Team Preventie 

• Stuur een mail naar Preventiecorona@ggdru.nl  

• Bel naar 06 - 14429139 

Team infectieziektebestrijding 

• Stuur een mail naar E.infectie@ggdru.nl   

• Bel naar 030-608 60 86  

 

Overige contactgegevens 

• Telefoonnummer prioritair testen zorgmedewerkers: 0800 - 8101 

• 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 
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