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Beste lezers, 



 

Het einde van een tijdperk van bijna 3 jaar, waarin testen op corona de 

normaalste zaak van de wereld was, is een feit.  

Op 10 maart 2023 heeft het kabinet besloten het 146e OMT advies over te 

nemen. 

In het besluit van het ministerie staat dat zij het advies van het OMT en MIT 

opvolgen dat het (grootschalig) testen op corona niet langer noodzakelijk is 

voor de bestrijding. Met dit besluit worden de laatste maatregelen ten aanzien 

testen en traceren afgeschaft. 

Het zelftest, testadvies en isolatieadvies vervalt per 10 maart en alle 

testfaciliteiten van alle GGD'en sluiten per 17 maart. 

 

Hoewel we momenteel in een stabielere periode zitten, betekent het niet dat 

de corona-epidemie voorbij is. In een endemische fase zijn er nog steeds 

kwetsbare mensen die een verhoogde kans hebben om ernstig ziek te worden 

van een besmetting met het coronavirus of een ander luchtwegvirus.  

In het OMT advies wordt dan ook gesteld dat voor specifieke doelgroepen, 

zoals kwetsbare ouderen en bewoners van langdurige zorginstellingen, 

specifieke adviezen/maatregelen nodig blijven.  

 

Wat dit betekent voor de relatie tussen de GGDrU en de zorginstellingen in de 

regio willen we in deze laatste Zorgflits toelichten.  

 

  

 

  

 

  

 

In deze Zorgflits:   

 

- Sluiting testfaciliteiten GGDrU in provincie Utrecht  

- Nieuwe richtlijnen 

- Meldplicht 

- Geen nieuwe vaccinatieronde voorjaar 

- Aanmelden nieuwsbrieven GGDrU 

 

  

 

  

Sluiting testfaciliteiten in de provincie Utrecht  



 

Op 10 maart jl. publiceerde het ministerie van VWS haar besluit naar 

aanleiding van het OMT, OMT-V en MIT-advies van 22 en 27 februari 2023. 

We informeren u via dit bericht over deze beleidswijzigingen en de gevolgen 

hiervan voor de GGDrU.  

 

In het besluit van het ministerie staat dat zij het advies van het OMT en MIT 

opvolgen dat het testen op corona voor de bestrijding niet langer noodzakelijk 

is. Met dit besluit worden de laatste maatregelen ten aanzien van testen en 

traceren afgeschaft. Het zelftest-, testadvies en isolatieadvies vervalt per 10 

maart en alle testfaciliteiten van alle GGD'en sluiten per 17 maart.  

Hiermee vervalt ook de mogelijkheid voor thuisbemonstering door de GGDrU 

op locatie. 

De diagnostiek van Covid-19 zal worden ondergebracht binnen de reguliere 

zorg en is gericht op individuele zorg. 

De meldingsplicht blijft ongewijzigd.   

 

De GGD'en hebben de afgelopen drie jaar een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de bestrijding van corona. Sinds 1 juni 2020 namen de GGD'en meer dan 

31,6 miljoen testen af bij bijna 12 miljoen mensen. Sinds 6 januari 2021 

gaven de GGD'en tot op vandaag bijna 37 miljoen vaccinaties tegen corona 

aan ruim 12,5 miljoen mensen, een activiteit die nu nog doorgaat.  

 

Team Uitbraakmanagement Zorginstellingen blijft voorlopig nog bereikbaar 

voor overleg op 030 - 800 23 98. 

 

Let op: deze wijziging is alleen van toepassing op de testlocaties. Voor 

vaccineren blijft de situatie ongewijzigd! 

  

 

  

Nieuwe richtlijnen  

De LCI-richtlijn COVID-19 inclusief bijlagen en betreffende publiekspagina's 

op RIVM.nl worden zo spoedig mogelijk aangepast naar aanleiding van 

bovenstaande besluiten. Daarnaast worden momenteel diverse professionele 

richtlijnen voor infectiepreventie voor zorginstellingen ontwikkeld (SRI) of 

herzien (o.a. FMS, Verenso, NVAVG). 

 

Naar aanleiding van het OMT-advies en het daaropvolgende kabinetsbesluit is 

er door NVAVG en Verenso een addendum gepubliceerd als aanvulling op het 

huidige COVID-19 behandeladvies: 230314_Addendum-behandeladvies-COVID-19-

https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.verenso.nl%2F_asset%2F_public%2FThema-en-projecten%2FInfectieziekten%2FCovid-19%2F230314_Addendum-behandeladvies-COVID-19-DEF.pdf&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=ae14525c97e787e2943ffa3a2421cd6f7b578209551556d3b7f76b3c2bdfb3e3


 

DEF.pdf (verenso.nl).  

 

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten: 

• Het behandeladvies COVID-19 voor instellingen in de langdurige zorg 

met een medische dienst wijkt af van de richtlijnen voor COVID-19 

voor de algemene samenleving omdat bij bewoners op deze locaties 

sprake is van een kwetsbare populatie. Bij deze kwetsbare populatie is 

het nodig om te testen bij klachten indien deze test consequenties 

heeft voor de behandeling van een individu, en in het kader van het 

voorkomen van (verdere) verspreiding van COVID-19.  

• Er wordt getest bij verdenking op COVID-19. 

• Bij slechts één bewoner met een positieve COVID-19 test, gaat deze 

persoon in isolatie op de kamer totdat hij/zij 24 uur symptoomvrijs is, 

met een maximum van 5 dagen. 

• In geval van een uitbraak hebben alle bewoners bewegingsvrijheid 

binnen de afdeling en mogen bewoners zonder (verdenking op) 

COVID-19 van de afdeling af. Zij vermijden wel activiteiten in grote 

groepen.  

• Afhankelijk van de mogelijkheid tot isolatie in de locatie wordt de 

opname van mensen met (verdenking op) COVID-19 niet uitgesteld.  

Aanpassing advies gezondheidszorgmedewerkers 

Het advies betreffende het testbeleid van zorgmedewerkers is gewijzigd. 

Hierover heeft het RIVM de landelijke koepelorganisaties van de langdurige 

zorg reeds geïnformeerd. Voor zorgmedewerkers die met kwetsbare personen 

werken was eerder het advies gebruik te maken van een NAAT (PCR/TMA-

test). In de huidige epidemiologische situatie volstaat een antigeen (zelf)test. 

Ook het advies om zorgmedewerkers zonder klachten preventief te testen 

vanwege een (risico)contact met een positief getest persoon komt te 

vervallen. Wat betreft PBM gelden de volgende adviezen: 

• Gebruik bij patienten met (verdenking op) COVID-19 tijdens de 

lichamelijke verzorging een chirurgisch mondneusmasker (type IIR). In 

het kader van de algemene infectiepreventiemaatregelen is het 

gebruikelijk om tijdens de lichamelijke verzorging ook de volgende 

beschermingsmiddelen te dragen:  

o Halterschort 

o Handschoenen 

o Spatbril (alleen bij aerogene hoog risico handelingen) 

• Draag bij betreding van een afdeling waar een uitbraak is een 

chirurgisch mondneusmasker (type IIR) 

 

https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.verenso.nl%2F_asset%2F_public%2FThema-en-projecten%2FInfectieziekten%2FCovid-19%2F230314_Addendum-behandeladvies-COVID-19-DEF.pdf&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=ae14525c97e787e2943ffa3a2421cd6f7b578209551556d3b7f76b3c2bdfb3e3


  

 

Meldplicht   

Individuele meldingsplicht  

Het Ministerie van VWS heeft besloten dat de meldingsplicht voorlopig niet 

wordt aangepast. Dat betekent dat individuele COVID-19 besmettingen en -

overlijdens binnen uw instelling bij ons moeten worden gemeld. Wel volstaat 

het vanaf 1 januari 2023 om alleen de basisgegevens te melden, te weten: 

geslacht, geboortedatum, postcode en datum testuitslag. De meldingsplicht 

geldt voor personen bij wie een NAAT (Nucleic Acid Amplification Test, 

waaronder PCR of TMA) of een antigeensneltest (zelftest) is afgenomen door, 

of onder toezicht van een zorgprofessional. U kunt een COVID-19 besmetting 

bij ons melden vis het meldformulier (Meldingsformulier - GGD Regio Utrecht | 

GGDrU)  

 

Artikel 26- melding 

De GGD blijft, net als bij andere infectieziekten, alert op opvallende clusters 

en artikel 26-meldingen vanuit instellingen. Echter, doordat vanaf 1 januari 

2023 alleen om  basisgegevens wordt gevraagd bij de individuele 

meldplicht,  hebben we geen zicht op eventuele clusters en bijzonderheden in 

de instelling. Op basis van artikel 26 ( https://lci.rivm.nl/draaiboeken/artikel-26-

meldingen-wpg-instellingen) van de Wet publieke gezondheid komt de 

verantwoordelijkheid van het melden van (bijzondere) COVID-19 uitbraken bij 

de zorginstelling te liggen. De focus ligt hierbij op clusters met een ernstiger 

of afwijkend ziektebeeld, clusters met meerdere overlijdens, of snel groeiende 

clusters. Ook van clusters (3 of meer gevallen) in instellingen waar meerdere 

personen (>6) verblijven met een verhoogde kans op een ernstig verlopende 

COVID-19 worden we graag op de hoogte gesteld. De informatie over 

bijzondere uitbraken die u ons aanlevert, wordt doorgegeven aan het RIVM. 

Deze gegevens zijn uitermate waardevol. Met deze gegevens kan de GGD 

zorginstellingen beter ondersteunen en worden eventueel nieuwe varianten 

tijdig opgespoord. U kunt een (bijzondere) uitbraak telefonisch bij ons 

melden.  

 

  

 

  

Geen nieuwe vaccinatieronde voorjaar 

 

Wij krijgen regelmatig aanmeldingen binnen voor clienten die hun laatste 

coronaprik na 19 september 2022 hebben gehad. We willen u eraan 

https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fggdru.nl%2Fthema%2Fcoronaprof%2Fmeldingsformulier-meldingsplicht%2F&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=06ea2dc12364dea4c5007df4eae072c6b02e7e616cffdac756ea7500f81d0430
https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fggdru.nl%2Fthema%2Fcoronaprof%2Fmeldingsformulier-meldingsplicht%2F&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=06ea2dc12364dea4c5007df4eae072c6b02e7e616cffdac756ea7500f81d0430
https://lci.rivm.nl/draaiboeken/artikel-26-meldingen-wpg-instellingen
https://lci.rivm.nl/draaiboeken/artikel-26-meldingen-wpg-instellingen


 

herinneren dat bewoners alleen in aanmerking komen voor een herhaalprik 

als ze nog geen vaccinatie na 19 september hebben gehad.  

Er is voor het voorjaar geen nieuwe vaccinatieronde gepland. "Het is "niet 

zinvol" om dit voorjaar een nieuwe algemene vaccinatieronde tegen het 

coronavirus te organiseren, zo adviseert het Outbreak Management Team 

Vaccinaties (OMT-V) aan het kabinet . Een extra prik zal momenteel naar 

verwachting "slechts een geringe" oppepper aan het afweersysteem geven, 

stelt het OMT-V." 

Mocht er in de toekomst een nieuwe vaccinatieronde geadviseerd worden, dan 

komen alle bewoners die de basisserie hebben afgerond in aanmerking voor 

een volgende herhaalprik.  

Daarnaast is het nog altijd mogelijk om een basisserie te halen als een 

bewoner nog helemaal geen coronavaccinaties heeft gehad.  

 

  

   
 

  

 

  

  

  

 

Aanmelden nieuwsbrieven GGDrU 

 

Dit is de laatste Zorgflits die wordt verstuurd vanuit het Coronabedrijf van de 

GGDrU.  

Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van het laatste nieuws van GGD 

regio Utrecht, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwbrief, via 

onderstaande link: 

 

WMO zorginstellingen (email-provider.eu) 

 

Wij danken u hartelijk voor de plezierige samenwerking van de afgelopen 

jaren!  
 

  

 

  

Behoefte aan advies of vragen? Neem contact met ons op  

https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fggd-regio-utrecht.email-provider.eu%2Fmemberforms%2Fsubscribe%2Fstandalone%2Fform%2F%3Fa%3Dwu05luzdh1%26l%3Do5g4ypa3p6&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=ecda5a6e6483e69a05b342ad74f9cbddf95e2d285c6dbd177e903b93801c6367


 

Team Uitbraakmanagement – Zorginstellingen blijft voorlopig bereikbaar via 

infectiepreventiecovid@ggdru.nl. 

Voor telefonisch overleg zijn wij bereikbaar op 030 – 800 23 98 (5 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 

 

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 

mailto:infectiepreventiecovid@ggdru.nl
mailto:Ghor@vru.nl
mailto:infectiepreventiecovid@ggdru.nl
mailto:E.infectie@ggdru.nl
https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.steunpuntcoronazorgen.nl%2F&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=cafef41f70678f02f81d8150571cbcaef13f5f9a8184841c306702bf6a1766b7
https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.verenso.nl%2Fthemas-en-projecten%2Finfectieziekten%2Fcovid-19-coronavirus%2Fbehandeladvies-acute-fase-en-nazorg&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=31b9006a551dcffc6481da0ac4a2a5184f105630fe9e99ea6a9d99a203dd7a46
https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.waardigheidentrots.nl%2F&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=107d12087b2ad14c0b27af1aa4f0a31d64ca0c66928cd8afff1731e3b0fd3fb5
https://us7.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fggdru.nl%2Fthema%2Fcorona-2%2Fmeldingsformulier-meldingsplicht%2F&xid=2ccbd49e1a&uid=150079882&iid=13618624&pool=template_test&v=2&c=1679319167&h=62045427bcf5138c68f30370ebb72d1dcd650aa78bcbf42bcc8e1af0266bf3cd


 

• 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! 
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