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Betreft COVID-19 

 
Geachte leden,  
 
Op 12 augustus komt u terug van zomerreces om met minister de Jonge (VWS) 
te spreken over de recente ontwikkelingen COVID-19. Dat is best uitzonderlijk. 
De aanleiding voor het debat is dat u zich zorgen maakt. Als vertegenwoordigers 
van alle zorgverleners die in een extramurale situatie zorg verlenen, hebben wij 
(ActiZ, InEen, NHG, LHV, V&VN en Zorgthuisnl) ook zorgen. 
 
De eerstelijnszorg heeft de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in 
de zorg voor coronapatiënten en daarmee ook in het voorkomen van 
overbelasting van ziekenhuizen en ic-capaciteit. 
 
Bij een nieuwe golf besmettingen dienen alle huisartsen, wijkverpleegkundigen 
en thuiszorgmedewerkers zonder meer de beschikking te hebben over 
voldoende beschermingsmiddelen. Ook bepleiten we voorrang bij het testen. 
Zodat de zorgverleners in de eerste lijn zichzelf en daarmee ook de patiënten 
kunnen beschermen. 
 
 
Geef zorgverleners voorrang bij testen 
Als wachttijden voor de GGD-teststraten te lang oplopen, betekent dit dat 
zorgmedewerkers langer in onzekerheid verkeren of zij het virus onder de leden 
hebben. Tot er een uitslag is, mogen ze bovendien niet werken en dat betekent 
een hogere werkdruk voor andere collega’s. De reguliere zorg vooral aan 
ouderen en kwetsbare of chronisch zieken thuis kan immers niet stopgezet 
worden. We pleiten ervoor dat zorgverleners dezelfde dag getest kunnen worden 
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en 24 uur later de uitslag ontvangen. Dit moet in elk geval geregeld zijn in regio’s 
waar de afgesproken termijnen nu niet gehaald kunnen worden.  
 
Tevens dient het COVID-testbeleid op een aantal vlakken beter en ruimer 
opgezet te worden. Allereerst moet de toegang tot het testen beter. De 
terugkoppeling van uitslagen van de GGD naar de huisarts van de geteste 
patiënten lopen niet overal in het land goed. Hier zijn landelijk afspraken over 
gemaakt met GGD GHOR Nederland, maar niet alle regionale GGD’en volgen 
deze afspraken. Veelal worden de positieve uitslagen via het bron- en 
contactonderzoek wel teruggekoppeld, telefonisch of digitaal. Er zijn ook 
huisartsen die de negatieve uitslagen willen ontvangen, maar dat is nog niet 
geregeld. Hiermee krijg je ook een meer volledig beeld wat zich goed leent voor 
monitoring. Het is belangrijk dat huisartsen, wijkverpleegkundigen en 
thuiszorgmedewerkers weten of hun patiënten wel of niet besmet zijn, omdat 
deze patiënten zich met zorgvragen bij hen kunnen melden. We pleiten ervoor 
dat in gebieden waar COVID-19 weer opvlamt, de huisarts via de reguliere weg 
alle testuitslagen (positief én negatief) ontvangt. 
 
 
Voldoende beschermingsmiddelen voor extramurale zorgverleners 
Veel aandacht is de afgelopen tijd uitgegaan naar de ziekenhuizen en later – 
gelukkig – ook naar de verpleeghuizen. Wat veel mensen zich echter niet 
realiseren is dat het grootste deel van de coronapatiënten in eigen huis verblijft. 
Huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers die zorg verlenen in 
de thuissituatie, moeten kunnen rekenen op voldoende beschermingsmiddelen. 
Het is van groot belang dat de regionale structuur voor de distributie van 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en beschermende 
kleding optimaal blijft werken. Zodat huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties 
en wijkverpleging op elk moment kunnen bijbestellen, wanneer hun eigen 
voorraad op raakt en beschikbare middelen gericht kunnen worden gebruikt op 
die plekken waar een opleving van het virus plaatsvindt. Wij pleiten ervoor dat 
regionale voorraden worden aangelegd voor zorgverleners die extramuraal zorg 
verlenen. Deze voorraden kunnen worden ingezet daar waar een uitbraak is. 
Daarmee worden deze zorgverleners beter beschermd en kunnen zij hun 
patiënten in bescherming nemen. Daarbovenop geldt dat een goede 
bescherming in de eerste lijn, kan bijdragen aan het voorkomen van toelopende 
druk op de ziekenhuizen.   
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Benadruk belang maatregelen 
Thuisblijven bij klachten, het vermijden van drukte, afstand houden en handen 
wassen zijn de belangrijke mogelijkheden die binnen ieders bereik liggen om 
verspreiding van het virus te beperken. Wij roepen iedereen op deze 
maatregelen te volgen. Onlangs namen zeven Rotterdamse huisartsen het 
initiatief hun patiënten in een brief te wijzen op het belang van het houden aan 
de coronamaatregelen en deelden ze daarover eenvoudige informatie. Een mooi 
initiatief en hopelijk één die op navolging kan rekenen van verpleegkundigen, 
huisartsen, thuiszorgmedewerkers, dominees, imams en anderen die op veel 
vertrouwen kunnen rekenen onder burgers.  
 
We moeten hier nú, met zijn allen, wat aan doen door te zorgen dat iedereen 
zich weer beter aan de regels gaat houden. Intensivering van de landelijke 
publiekscampagne lijkt daarom op zijn plaats.  
 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met Monique Roedoe, hoofd 
communicatie en public affairs van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Zij is 
bereikbaar via m.roedoe@lhv.nl of per telefoon 06 11322385.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Carin Littooij, huisarts   
Bestuurslid LHV   
Mede namens huisartsenorganisaties InEen en NHG      
 
 
Wouter van Soest   
Directeur ActiZ 
 
 
Conny van Velden  
Bestuurslid V&VN       
 
 
Hans Buijing 
Bestuurder Zorgthuisnl 
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