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Concept of definitief

Definitief

Inleiding
De GGD heeft een landelijk richtlijn opgesteld in het kader van bron- en
contactonderzoek Covid-19. In deze richtlijn zijn taken van de GGD en van
zorginstellingen beschreven.
Covid-19 is een meldingsplichtige infectieziekte. Dit houdt in dat het wettelijk verplicht is
om positieve testen te melden bij de GGD. De GGD start vervolgens bron- en
contactonderzoek om na te gaan wie mogelijk in contact is geweest met een positief
getest persoon.
In dit beleidsdocument is weergegeven welke taken en verantwoordelijkheden SGL heeft
in het kader van Bron- en contactenonderzoek.

Cliënt is positief getest voor COVID-19 (= index)
De GGD start binnen 24 uur bron- en contactonderzoek op. In dat kader, neemt de GGD
contact op met de locatie. De volgende punten worden afgestemd:
▪ De mogelijke besmettingsbron
▪ Met wie de cliënt in de afgelopen periode contact heeft gehad
▪ Wie de contactpersoon is voor het BCO (persoonlijk begeleider).
Onderzoek naar de bron
Indien bekend is dat de cliënt contact heeft gehad met een andere COVID-19 positieve
cliënt, (zorg)medewerker, of bezoeker, worden de contactgegevens ingevuld in het
toegestuurde “Cliënt-bewoner contactenoverzicht bron- en contactonderzoek
VVT_gehandicaptenzorg_GGZ” (hierna ‘cliënt-bewoner contactenoverzicht BCO’
genoemd). Besmetting kan hebben plaatsgevonden binnen 14 dagen voor de 1e
ziektedag.
Onderzoek naar de contacten
Contacten van de cliënt moeten in kaart worden gebracht vanaf 2 dagen voor de eerste
ziektedag (= start besmettelijke periode) tot het moment dat de cliënt in quarantaine
ging. Gebruik ook hiervoor het toegestuurde ‘cliënt-bewoner contactenoverzicht BCO’.
Hierbij worden 3 soorten contacten onderscheiden in verband met de te nemen
maatregelen/leefregels gebaseerd op de aard van het contact met de positief geteste
bewoner:
1. Huishoudcontacten: het delen van gezamenlijke ruimtes zoals woonkamer en
keuken wordt geïnterpreteerd als huisgenoten.
2. Nauwe contacten: >15 minuten binnen 1,5 meter of <15 minuten hoog
risicoblootstelling (bijv. hoesten/kussen)
3. Overige contacten: >15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand in één ruimte.
Denk hierbij ook aan medecliënten, medewerkers, stagiaires, werkmensen,
leverancier, bezoek etc.
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Wat dient geregistreerd te worden
De volgende gegevens dienen per contact geregistreerd te worden op het
‘Contactenoverzicht BCO (Bijlage 1). NAW-gegevens
▪

BSN (indien bekend)

▪

Datum van het contact

▪

Soort contact: medebewoner, (zorg)medewerker, bezoeker

▪

Aard van het contact: huishoudcontact, nauw contact, overig contact

▪

Al dan niet gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De contactpersoon van de locatie vult zo spoedig mogelijk het toegestuurde
“contactenoverzicht BCO” in en stuurt dit per (beveiligde) email.
GGD Zuid Limburg: bcocontactgevens@ggdzl.nl
GGD Noord- en Midden Limburg ggd-bron-en-contactonderzoek@vrln.nl
De GGD en contactpersoon van de instelling spreken af hoe de GGD wordt geïnformeerd
over de uitkomsten van de monitoring van COVID-19 klachten halverwege en aan het
eind van de monitoringsperiode. Meestal zal de GGD contact opnemen met de
contactpersoon op afgesproken dagen.

Maatregelen
De teamleider of persoonlijk begeleider informeert medecliënten, medewerkers en
contacten die in aanraking zijn geweest met een positief geteste cliënt en geeft aan
welke maatregelen nodig zijn. Ook 1e contactpersonen van cliënten worden
geïnformeerd.
Maatregelen bij positief geteste cliënt
▪

Cliënten die onbeschermd nauw contact hebben gehad, gaan 10 dagen in
quarantaine. Vanwege onze kwetsbare doelgroep, is ervoor gekozen om cliënten niet
te testen na 5 dagen, maar dit pas op de 10 e dag te doen. Dit heeft ermee te maken
dat er bij testen na 5 dagen nog een kleine kans op besmetting is.

▪

Cliënten van dagbesteding die onbeschermd nauw contact hebben gehad gaan 10
dagen thuis in quarantaine. Zij krijgen ondersteuning in het aanvragen van een test
en er is regelmatig telefonisch contact.

▪

Alle andere cliënten worden gemonitord t.a.v. symptomen die kunnen wijzen op
besmetting met het coronavirus, tot 10 dagen na het laatste contact.
Zorgmedewerkers die onbeschermd nauw contact hebben gehad, gaan 10 dagen in
quarantaine. Zij kunnen na 5 dagen een pcr-test laten doen. Bij personeelskrapte
mag men na overleg met de leidinggevende bij een negatieve uitslag komen werken.

▪

▪

Vrijwilligers en bezoekers die onbeschermd nauw contact hebben gehad gaan 10
dagen in quarantaine.

▪

De locatie gaat in gedurende 10 dagen dicht. De locatie gaat weer open, als iedereen
weer hersteld is.
Indien op locatie 2 of meer cliënten besmet zijn, of meer dan 2 medewerkers
herleidbaar op locatie besmet zijn geraakt gaan is sprake van een cluster-uitbraak.
Op dat moment overlegd het coronateam op basis van een risico-inschatting of het
wenselijk is om nog aanvullende maatregelen te nemen.

▪

Maatregelen bij positief geteste medewerker
▪

Cliënten die onbeschermd nauw contact hebben gehad, gaan 10 dagen in
quarantaine. Vanwege onze kwetsbare doelgroep, is ervoor gekozen om cliënten niet
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te testen na 5 dagen, maar dit pas op de 10 e dag te doen. Dit heeft ermee te maken
dat er bij testen na 5 dagen nog een kleine kans op besmetting is.
▪

Zorgmedewerkers die onbeschermd nauw contact hebben gehad, gaan 10 dagen in
quarantaine. Zij kunnen na 5 dagen een pcr-test laten doen. Bij personeelskrapte
mag men na overleg met de leidinggevende bij een negatieve uitslag komen werken.

▪

Vrijwilligers en bezoekers die onbeschermd nauw contact hebben gehad gaan 10
dagen in quarantaine.

Meerdere cliënten of medewerkers besmet: cluster uitbraak
▪

Indien sprake is van minimaal 2 positief geteste cliënten of medewerkers die op
dezelfde locatie wonen of dagbesteding hebben is sprake van een cluster uitbraak en
dient de arts infectieziekten bestrijding van de GGD op de hoogte gesteld te worden.

▪

Vraag bij een uitbraak de GGD om ook andere cliënten en medewerkers zonder
klachten te testen, om de omvang van de uitbraak in beeld te brengen. Indien de
GGD de medewerkers niet op locatie kan testen, regelen zij dit zelf.

▪

Vraag de GGD om gedurende de duur van de uitbraak wekelijks de niet eerder
positief geteste cliënten te testen en vraag ook om niet eerder positief geteste
medewerkers te testen. Indien de GGD de medewerkers niet op locatie kan testen,
regelen zij dit zelf.

▪

Het testen stopt wanneer 2 opeenvolgende testrondes niemand meer positief is.

Clustertesten kunnen aangevraagd worden via telefoonnummer 088-880 5007
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