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RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 35 PM

To

From

Sent

Subject SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM RAC

RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb I0 2e 10 2e 10 2e

KMfeBI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres iuaieai@minvws nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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A novel coronaviras 2019 nCoV has been identified in die Wuhan region China Most

patients have fever and respiratory complaints Chinese authorities are investigating the virus

and the source of die infections On 30 January 2020 die World Health Organisation WHO
declared that die outbreak of 2019 nCoV constitutes a PHEIC a Public Healdi Emergency of

International Concern The Netherlands is well prepared for diis new phase

Number of patients

The Chinese health authorities have reported thousands of laboratory confirmed patients in

China More than a hundred patients have died as a result of the virus Most of the patients
are from the Wuhan region or have been in the Wuhan region The novel coronavirus has

also been found in various other countries across the globe For the most current

information check the realtime data or please visit the website of the European Center for

Disease Prevention and Control ECDC or World Health Organization WHO

Symptoms novel coronavirus

Patients infected with the novel coronavirus have a fever and respiratory symptoms These

symptoms can include coughing rhinitis sore throat or pneumonia The novel coronavirus is

different from the known human coronaviruses

Ik ben ziek Kan dat het nieuwe coronavirus zijn

De meeste patienten met het nieuwe coronavirus komen uit de regio Wuhan of zijn in de regio

Wuhan geweest Mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten hebben hoeven zich geen

zorgen te maken datze het nieuwe coronavirus hebben Zeker niet als ze niet recent in het vasteland

China met uitzondering van Taiwan Macau en Hongkong zijn geweest De kans is veel groter dat

mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus

Contagiousness

The disease is transmitted from human to human Exactly how contagious the virus is and

how quickly it spreads is not well known The WHO and Chinese authorities are closely

monitoring the outbreak In the coming period more information will become available

regarding the contagiousness of the new virus Countries are applying infection prevention
and control measures

Likelihood of novel coronavirus in the Netherlands

it is possible that someone in the Netherlands may become infected with the virus It will

probably be someone who has recently been in the mainland of China apart from Taiwan

Macau and Hongkong Or it could be someone who has had contact with someone who has

been infected with the novel coronavirus In Germany a number of people became infected

with the novel coronavirus after contact with a patient
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Preparedness in the Netherlands

RIVM National Institute for Public Health and the Environment informs Dutch infectious

disease doctors on the state of affairs and developments concerning the novel coronavirus

Erasmus University Medical Center Erasmus MC and RiVM have tests available to

determine whether a patient has been infected by the virus There are protocols in place

describing how to take care of a patient with complaints

We are monitoring the situation with international partners including the World Health

Organization WHO and the European Center for Disease Protection and Control ECDC In

the Netherlands General Practitioners infectious disease specialists Municipal Public

Health Service GGD and microbiological laboratories all work together to combat

infectious diseases such as the novel coronavirus RIVM has convened an Outbreak

Management Team OMT that consists of infectious disease experts The OMT advises the

Ministry of Health Welfare and Sport

Heeft het zin om je preventief te testen ais je terugkomt uit China

Nee want dat geeft geen zekerheid Mocht je besmet zijn met het virus dan is er de eerste dagen

nog onvoldoende virus in het lichaam De test toont dan nog niet aan dat je besmet bent met het

nieuwe coronavirus Daarom testen we pas op aanwezigheid van het virus als mensen klachten

hebben

Travellers

Momenteel wordt het sterk afgeraden om te reizen naar Wuhan of andere steden in de provincie

Hubei Voor de rest van China geldt het advies om hier alleen naar toe te reizen als dat noodzakelijk

is Bekijk hier het actuele reisadvies van de WHO People who have travelled the mainland of

China apart from Taiwan Macau and Hongkong in the last two weeks and have a fever and

respiratory symptoms coughing rhinitis sore throat or pneumonia can contact their GP

Before you go please call ahead and mention your recent travel and your symptoms

Last update 7 February 2020
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Wrap up maandag

GGD en informeren om contact op te nemen met de mensen die in hun regio wonen Weten niet

wanneer ze naar NL komen Ook infact uitgegaan Contact met zieken HR monitoring anders LR

Passagiers bemonsterd Inconclusive uitslag Moet vandaag opnieuw bepaald worden Vandaag

opnieuw bij RIVM getest Er worden opnieuw samples afgenomen

Als het negatief is dan in passieve monitoring

1Q 2e 1CK2SS

10 2e

Andere mensen worden gemonitord als laag risico Ook als mensen klachten hadden en nu niet

meer dan moeten ze nog steeds gemonitord blijven

Totaal 91 Nederlanders Er schijnen 31 mensen op het schip te zijn 2 ergens onderweg tussen

Maleisie en VS aantal in Nederland weten niet hoeveel en een aantal onderweg

Brieven speciaal voor Westerdam is verschillend beleid Niet online is alleen voor deze speciale

situatie

NL in maleisie Getest in kuala lumpur vliegen nu naar VS Geen controle meer dat ze niet op curacao

blijven ^^^^be It met hen Afspraken met^^hoe ze in quarantaine moeten blijven

DIAMOND PRINCESS Japan op 21 februari wordt het waarschijnlijk ontscheept 19 februari loopt

quarantaine Diamond princes af Hoe krijgen we hen terug Symptoomloos Aan boord tijdens de

vlucht klachten dan zijn er guideliness Contact met passagiers vermijden kapje opzetten etc Ze zijn

al twee weken in quarantaine geweest Moeten we goed uitleggen Ze worden opgevangen door

GGD Kennemerland SPEELT OP WOENSDAG

Morgen geen responsteam bijeenkomst bij ECDC OMT begin volgende week Onderwerp

gevolgen voor de zorg

Problemen met de testen BBC artikel dat de testen vaak inconclusive zijn

Luchtcirculatie wordt nog uitgezocht

Besmettelijkheid als asymptomatisch wordt woensdag besproken bij het ECDC
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H@rivm nl10 2e

10X26 [ 10 2e ggj

10 Z« 10 2e 10 2eTo 5 rivm nl] |@nvm nl]
10 2e [ 10 2e ■Mrivm nll

rivm nl]10 12 10]|2«fi iC l2e 10 2e j 10 2a 10 2eCc @rivm nl]m

10 2e @rivm nl]
10 2eFrom

Sent

Subject RE scenario s 2019 nCoV

notitie scenarios nCoV 20200213 RIVM Clb EPI Mod concept LCI SvdH docx

Tue 2 18 2020 9 03 10 PM

Hoi hierbij een aantal gedachten er bij gezet terwijl ik het doorlas Groeten 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 17 februari 2020 23 22

l@rivm nl Q |@rivm nlTo m m m

|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlH

10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc S

Subject RE scenario s 2019 nCoV

10 2e
Beste 10 2»en

Zie in de bijlage onze LCI aanvullingen op de scenario s Erg mooie start

We hebben zoveel mogelijk antwoorden gegeven op de vragen

Maar ook nog wat aangescherpt mbt de indeling
• Een scenario in het begin toegevoegd voor logische opbouw
• Een scenario oorspronkelijk nr 5 is niet volgtijdelijk kan beter apart gezetyaan het eind gezet worden

• Scenario s 6 en 7 vragen nog de meeste aandacht wat is het onderscheid tussen deze twee bij 6 lokale

capaciteitsprobleem GGD zorg en bij 7 op landelijk niveau

• Aparte berekeningen nodig voor uitval werkende populatie die moet gaan mantelzorgen
• Scenario 7 vraagt nog verdere onderverdeling wanneer is welke zorgcapaciteit nodig van best case

scenario waarbij spreiding van de epidemie is bv door seizoenseffect en optimaal effect

bestrijdingsmaatregelen en midcase scenario s met gedeeltelijk partieel effect bestrijdingsmaatregelen tot

worst case scenario waarbij geen effect van bestrijdingsmaatregelen hoewel dat niet realistisch is Deze

bandbreedte die is belangrijk en zal komende weken maanden ook steeds herberekening vragen als de

kengetallen en misschien ook effect bestrijdingsmaatregelen duidelijker worden

Woensdag verder

Hartelijke groet
10 2e

10 2e 10 2a @rivm nlFrom

Sent donderdag 13 februari 2020 12 13

To E~ 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e[@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlmSi 1

rivm nl

|2» @rivm nlCc

Subject scenario s 2019 nCoV

10 2eBeste

Hier is de beloofde notitie met berekeningen van scenario s voor de verspreiding van 2019 nCoV in Nederland De

scenario s koppelen we aan de ECDC scenario s die als bijlage zijn toegevoegd We nemen hier de input uit overleg

met|

Uiteindelijk hebben we minder dan een dag de tijd gehad voor deze notitie dus bij voorbaat excuses voor

spelfouten De hoofdboodschap is de orde van grootte van de aantallen en orde van grootte van de tijdsduur We

hopen dat dit helpt bij de voorbereiding op de containment fase en bij de voorbereiding op de mitigation fase

Wij gaan door met het analyseren van gegevens om meer van deze scenario s te kunnen berekenen

10 2e en medewerkers van gisteren mee

Vriendelijke groeten

10 2e» 10 2een
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10 2s

10 2e

10 2b

10 2a I

10 2eTo @rivm nlj
MIIHiltBIBB@nvm nlI

@rivm nl]
@rivm nlj MiaiEBl10 2e 10K2eCc

From

Sent

Subject RE Diagnostiek algoritme
2019 nCoV Triage en diaanostiekalqoritme v15 docx

Mon 2 3 2020 4 48 08 PM

Hoorde van collega s dat jij dienst van^^3l weer overgenomen hebt Zo jij naar de bijlage willen kijken
Er blijken ook meerdere laboratorium BSL 2 vragen op LCI binnen te komen die zoek ik morgen op en leg die

dan ook graag voor om te kijken of we daar iets over op kunnen nemen in deze toelichting

Morgen meer

Groet | 10 2e

10 2eVan

Verzonden maandag 3 februari 2020 14 18

Aan

cci
Onderwerp RE Diagnostiek algoritme

nil i10 2e

10 2«

10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nl

10 2e
Beste 10 2een

Qmdat

naarE
het diagnostiekalgoritme toegevoegd Op de vraag Moet het nog naar

antwoord op gezien

ik onderstaande opgepakt Ik weet niet of jullie ondertussen informatie verstuurd hebben

want dat heb ik dan niet ontvangen Ik heb onderstaande adviezen aan de aanvullende informatie van

heb ik dus ook geen

it

m

10 2e

Voor nu is de aanvullende informatie van het diagnostiekalgoritme nu goed wat jullie betreft

En als dit voorlopig de laatste versie is moet hij dan nog door naar 710 2e

Hoor graag

10 2«

I0 2e

10 2»

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

W www lci rivm nl

10X26T

A Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2e

10 2e 101 2b @vggm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 12 36

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject Diagnostiekalgoritme

En het punt over de verzending kan nog uitgebreid worden met de specifieke instructies uit infact 5

Ik heb 10 2e opmerkingen van vrijdagmiddag nog niet verwerkt

10 2b

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht
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10 2s 10 2s @vggm nlVani

Datum 31 januari 2020 om 17 02 11 CET

Aan

Onderwerp RE vraag Afke hoe pnuemococcen kweek in te zetten

d0 2e 10 26 10 2e 10 2e|@rivm nl @rivm nl

10 2e

Hierbij het stukje over laboratoriumveiligheid verwerkt in de aanvullende informatie van het

diagnostiekalgoritme Er is dus niks veranderd in het algoritme Is het duidelijk en correct op deze

manier

Moet het nog naar 710 2e

Groeten

10 2e

[| @rivm nllFrom
_

Sent vriidaq 31 januari 2020 16 44

10 2e 10 2e

10 2eTo

Subject RE vraag^m hoe pnuemococcen kweek in te zetten

3a stuur ook naar

Groet

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e @vggm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 16 42

Aan

Onderwerp Re vraag^^^ hoe pnuemococcen kweek in te zetten

10 2e 10 2e l@rivm nl

Naar wie wil je dat ik het concept stuur Sowieso naar jou voor een check heeft het al goedgekeurd Ook naar10 2e

10 2e

Groeten

10 2e
10 2e

10 2e 10 2eOp 31 jan 2020 om 16 34 heeft |@rivm nl het volgende geschreven

Hoi 10 2e

Ik had willen voorstellen om het iets duidelijker in het lab inf@ct te zetten maar ik nu pas

dat ik vergeten ben het bestand aan mijn mail te hangen
Als het onderstaande stukje Laboratoriumveiligheid wordt toegevoegd aan het

diagnostiekalgoritme is de info beschikbaar ^^^^heeft
gebracht

al op de hoogte10 2e

Groet

10 2a

10 2e 10 2e l@rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 15 57
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10 2e 10 2eM@rivm nl

|@rivm nl |

l@rivm nlAan

@erasmusmc nlM

10 2eCC IDS ddmicrobioloog j
Onderwerp RE vraag pnuemococcen kweek in te zetten

|@rivm nl

Hoi

Door het onderwerp Pneumococcen zie ik nu pas de inhoud van deze mail

Het is dus nog niet meegenomen in het inf@ctbericht van vandaag Wei staat daar een zin

in dat er binnenkort informatie toegevoegd zal worden over materiaal voor differentiaal

diagnostiek

Groeten

10 2e

10 2» 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 14 14

■ 2 10 2e 10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nlTo

10 2e 10 {2e10 2eCc IDS ddmicrobioloog |
Subject RE vraag^^Sioe pnuemococcen kweek in te zetten

|@rivm nl @rivm nl

I0 2e10 2eHoi en

Mooi stukje Eens

Voor inf@ct dan een kopje en zin

Biosafety en differentiaal diagnostisch werk

Voor een richtlijn over laboratoriumveiligeheid werken met materialen van verdachte en

laboratorium geconfirmeerd positief bevonden 2019 NCoV patienten is gebruik gemaakt van

CDC en PHE richtlijnen Deze is toegevoegd aan het diagnostiek algoritme [LINK]

10 2e
Kan dat mee

Mvg

C10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 13 42

10 2s 10 2e 10 2e 10 2e^J^Xjvm_Lni |
|@erasmusmc nl

|@rivm nlTo m

10 2» 10 2« 10 2eCc IDS ddmicrobioloog j
Subject RE vraag^^Shoe pnuemococcen kweek in te zetten

|@rivm nl @rivm nl

Hoi

Hierbij mijn voorstel voor de tekst over biosafety en differentiaal diagnostisch werk

Ik heb me gebaseerd op CDC en PHE richtlijnen PHE is iets voorzichtiger dan CDC CDC zit

meer op de lijn zoals we bij het OMT hebben besproken ik beschouw de BSL 2plus die we

in het OMT noemde als een veiligheidskabinet op een BSL 2 lab PHE verwijst naar een BSL

3 lab

De tekst is wat lang voor in het lab inf@ct zelf wellicht zo opnemen in het

diagnostiekalgoritme en verwijzen met een zin in het Lab inf@ct

Groet

10 2e
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Laboratoriumveiligheid
Mede gebaseerd op Amerikaanse CDC en Britse PJ1E richtlijnen adviseren wij het

volgende over veiligheid bij het verwerken van monstermaterialen ook voor diagnostiek
naar mogelijke andere verwekkers en klinisch chemische bepalingen

Potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken van patientmaterialen die mogelijk
infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2plus condities in een biologisch

veiligheidskabinet met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen

Alle soorten respiratoire materialen en faeces dienen a Is potentieel infectieus te worden

beschouwd

Bloed wordt niet als infectieus beschouwd en kan door klinisch chemische en serologische
laboratoria op gebruikelijke wijze worden verwerkt

Het gaat onder andere om de volgende handelingen
• Pipetteren van patientmaterialen die mogelijk infectieus virus bevatten

• Beenten van bacteriologische of mycologische voedingsbodems
• Voorbereiden van microscopiepreparaten tot en met fixatie

• Voorbereiden van nuclefnezuurextractie tot inactivering dmv extractiebuffer bereikt

is

Werkzaamheden die onder standaard BSL 2 condities kunnen worden uitgevoerd betreffen

onder andere

• Verdere verwerking van geextraheerde nucleinezuren

• Beoordelen van bacteriologische of mycologische kweken

• Klinisch chemische en serologische bepalingen op bloed

• Microscopie van gefixeerde preparaten

[ingevoegde links https www cdc gov coronavirus 2019 nCoV lab lab biosafety guidelines html

en https www gov uk government publications wuhan novel coronavirus guidance for clinical

diagnostic la boratories wuh a n novel coronavirus h a ndling and processing of laboratory

specimenstfbiosafety levelsl

10 2e 10 2e privm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 12 39

Aan 10 2e g
10 2» g

10 2

10 2e 5 rivm nl

|@rivm nl IDS ddmicrobioloog10 2» 10 2e5 rivm nl |
[@rivm nl

Onderwerp RE vraag^^^hoe pnuemococcen kweek in te zetten

CC

Voor de snelheid lijkt mij dan dat we de brain power van CDC maar even gebruiken en hun

richtlijn overnemen Ik kan met hun richtlijn leven Dan kan het vandaag nog mee naar

buiten

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e | 5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 12 09

^rivm nlTo

| 5 rivm nl IDS ddmicrobioloog10 2« 10 2«Cc
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10 2b

Subject RE vraaemaifesnoe pnuemococcen kweek in te zetten

10 2eHoi

We hadden het er al over dat we hier iets over moeten opschrijven in de toelichting bij het

Dx algoritme en benoemen in het lab inf@ct

Hebben we voor MERS daar expliciet iets over opgeschreven Ik zie het niet in de LCI

richtlijn of bijlagen staan

Heeft ECDC daar iets over gezegd is iemand daar iets over tegengekomen Ik zie het niet

op hun site staan maar er is inmiddels zoveel geschreven

CDC heeft er gelukkig een richtlijn over opgesteld

https www cdc qov coronavirus 2019 ncov lab lab biosafety
auidelines html CDC AA refVal https 3A 2F 2Fwww cdc aov 2Fcoronavirus 2F2019

ncov 2Fla b biosafetv auidelines html

Als onderdeel van hun info voor labs https www cdc gov coronavirus 2Q19

nCoV lab index htmn

The following activities may be performed in BSL 2 facilities using standard BSL 2 work

practices
• Pathologic examination and processing of formalin fixed or otherwise inactivated tissues

• Molecular analysis of extracted nucleic acid preparations
• Electron microscopic studies with glutaraldehyde fixed grids
• Routine examination of bacterial and mycotic cultures

• Routine staining and microscopic analysis of fixed smears

• Final packaging of specimens for transport to diagnostic laboratories for additional testing

Specimens should already be in a sealed decontaminated primary container

• Inactivated specimens e g specimens in nucleic acid extraction buffer

The following activities involving manipulation of potentially infected specimens should be

performed as above and in a Class II BSC

• Aliquoting and or diluting specimens
• Inoculating bacterial or mycological culture media

• Performing diagnostic tests that do not involve propagation of viral agents in vitro or in vivo

• Nucleic acid extraction procedures involving potentially infected specimens
• Preparation and chemical or heat fixing of smears for microscopic analysis
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To laieaM@rivm nll

@rivm nll

l@erasmusmc nllm

■rivm nl] Tivm nl]In m m

10 1ilumc nl 1 B@lumc nl]

|@rivm nl] |
jmumc nl] 3 |@erasmusmc nl]w

101 2Cc |@rivm nl]m [y m

From

Sent

Subject RE SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria
Brief voor niet opschalinaslabs26febr2020 final docx

Brief voor Qpschalinqslabs26febr2020 final docx

fi]

Wed 2 26 2020 8 47 48 AM

en alienDag 10 2e

Ik had al op je eerdere email gereageerd die binnen kwam nadat ik versie 4 had gestuurd met de mededeling dat

ik jou edits in de nieuwste versie zou verwerken Intramuraal en extramuraal was ook al duidelijk is versie 4

opgenomen

Bijgevoegde versies die nu voor mij nu final zijn Verdere edits graag asap maar voor 11 00

Door de snelheid dank kruisen emails elkaar

Met vriendelijke groeten

10 2e

PS heeft iemand misschien een 06 numrner van dan kan ik haar even appen10 2e

@rivm nl

Sent woensdag 26 februari 2020 09 37

@rivm nl

10 2e 10 2eFrom

10 2 |@erasmusmc nlTo

^ @rivm nl B

|@lumc nl

@erasmusmc nl

10 2» 10 2«|@rivm nl kp rivm nl

2e 10 2e|@lumc nl |@mumc nliM m n]

10 2« 10 2« 10 2e|@rivm nl

Subject RE SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria

Importance High

|@rivm nlCc

Beste 10 2e

Met het oog op de te verwachten eerste patient vind ik het belangrijk dat de opschalingslabs de verdenkingen direct

bij ons melden zodat we niet met een voldongen feit geconfronteerd worden van een nog niet bevestigde eerste

patient ergens in de regio Daarom wil ik de alinea over de meldingsplicht echt veel verder naar boven in de brief

hebben zie bijlage
Dat geldt ook voor de brief aan de opschalingslabs

Inhoudelijk moet bij de niet opschalingslabs ook duidelijker vermeld worden dat het alleen om intramurale

patienten gaat zie ook bijgevoegde tekst
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10 2e |l 10 2«

1° 2e |j 10 2e

10 2b li 10 2e mnanni {10 2e [] C10 2e

10 2e

f10 2eTo jerasmusmc nll

B@rivm nll

©lumc nIT

10 2e 10 2e @rivm nll10 2e

H@erasmusmc nl]10 2e |@lumc nl

@rivm nl] \~I10 2e

10 C2e

[10 2e @rivm nl]Cc m

From

Sent

Subject RE SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria
Brief voor Qpschalinaslabs25febr2020 draft3 HR docx

Wed 2 26 2020 8 18 54 AM

Brief voor niet opschalinqslabs25febr2020 draft3 HR docx

Bij deze mijn aanpassingen in de teksten

Ik ben akkoord dat intramuraal naar de opschalingslabs stuurt maar dat willen we voor patienten die aan de

casusdefinitie voldoen wel weten bij de LCI Daarom heb ik het gedeelt over de meldplicht meer naar voren

gehaald
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10 2e 10X26To irivm nl] arivm nl] g
|@rivm nl] MBWX2e@rivm nl] ilumc nH glumc nl]

fflgj@mumc nl] H
@erasmusmc nr

@erasmusmc nl]m H

M@erasmusmc nl]
i@rivm nl]

r
Cc 10

10 2From

Sent

Subject SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria
Brief voor niet opschalinqslabs25febr2020 draft3 docx

Brief voor Qpschalinaslabs25febr2020 draft3 docx

Euro Surveill 2020 25 3 pii 2000045 Corman et al pdf

Protocollen SARS CoV 2 diagnostiek RIVM EMC doc

Tue 2 25 2020 4 50 19 PM

Beste collega s

Vanmorgen is in het respons team op het RIVM besloten om gegeven de situatie de opschalingslaboratoria te gaan

betrekken bij de SARS CoV 2 diagnostiek Niet omdat we het op het RIVM en EMC niet meer aan zouden kunnen

maar juistom de opschalingslaboratoria ervaring op te laten doen voor het geval dat de vraag naar diagnostiek
plotseling enorm toeneemt De opschalingslabs krijgen dan ook een regionale taak voor niet opschalingslabs in hun

regio

Vanwege de vele vragen uit de niet opschalingslabs is besloten om deze laboratoria van informatie te voorzien hoe

ze eventueel de test die uitgerold is naar de opschalingslabs kunnen opzetten gefaciliteerd door de centrale labs

met onder andere runcontrole en proficiency panel op termijn Daarnaast ook van informatie onder welke conditie

ze zelf zouden kunnen gaan testen

10 2eVoor zowel de opschalingslabs als de niet opschalingslabs is een tekst door

concepten in de bijlage met de bijlagen bij de email aan de niet opschalingslabs

en mijzelf opgesteld De

Omdat we dit graag in afstemming met NVMM en WMDI willen doen zijn ^0en ook bij deze email

geadresseerd

De uiteindelijke bedoeling is om deze emails morgenmiddag voor het OMT van dondierda^te verspreiden onder de

NVMM leden de WMDI leden en de contactpersonen van de opschalingslaboratoria
mogelijk is op deze korte termijn

ik hoop dat dit10 2e10 2e en

Graag hoorikjullie commentaar of instemming met de teksten voor 10 00 woensdagmorgen Dat geeft mij naast

mijn influenza taken dan wat tijd om voor pakweg 14 00 de definitieve teksten klaar te hebben Is het streven

Hoor graag

Met vriendelijke groeten

10 2e
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10 2e 10 2eTo I@rivm nl1

S52|@rivm nl] l ieBMl@rivm nl1 |@erasmusmc nl]
m i

From

Sent

Subject RE Diagnostiekalgoritme vergelijk VTM UTM GLY met e swab

Wed 2 5 2020 8 29 51 AM

Hoi

Het lijkt idd gek om naar 2012 document te verwijzen maar dat is de verwijzing van WHO zelf in

https www who int publications detail laboratorv testing for 2019 novel coronavirus in suspected human cases 20200117

pagina 4 over biosafety regels om aan te houden Dus uiteindelijk als iemand die leest kom je toch bij 2012
document terecht voor de operationalisering Vandaar

Maar wat mij betreft ook prima zoals voorstelt10 2e

Mvg

10 2e

10 2» 10X2 @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 09 22

|@rivm nl l@rivm nl HiE
|@erasmusmc nl |

10 2e 2eTo m m

^|@erasmusmc nl10 2e 10 2e[2JJJQ^@rivm nl

Subject FW Diagnostiekalgoritme vergelijk VTM UTM GLY met e swab

|@rivm nlm m

Wat de BSL 2 alinea betreft

Het uitgebreidere WHO advies dat

MERS dat is wat verwarrend Het 2019 document is nogal summier maar verwijst wel naar hun 2012 document

De CDC en PHE richtlijnen zijn praktischer voor diagnostische labs dus die verwijzingen zou ik er wel in laten

10 2e heeft meegestuurd gaat over wat in 2012 het nieuwe Coronavirus was nu

Dan kom ik als eerste zin van dia alinea op

Mede op basis van de WHO advies [link https www who int publications detail laboratory testing for 2019 novel coronavirus in

suspected human cases 20200117 en Amerikaanse CDC en Britse PHE richtlijnen adviseren wij het volgende over veiligheid bij

het verwerken van monstermaterialen ook voor diagnostiek naar mogelijke andere verwekkers en klinisch chemische bepalingen

De rest is wat mij betreft goed zoals voorgesteld
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ABSTRACT

The combination of surface enhanced Raman spectroscopy SERS with a handheld Raman system would lead to a

powerful portable device for defense and security applications The Thermo Scientific FirstDefender RM instmment is a

785 nm handheld Raman spectrometer intended for rapid field identification of unknown solid and liquid samples Its

sensitivity and effectiveness for SERS based detection was initially confirmed by evaluating detection of l 2 di 4

pyridyl ethylene as a reporter molecule on a silver nanorod AgNR substrate and the results are comparable to those

from a confocal Bruker Raman system As avian influenza A viruses AIV are recognized as an important emerging
threat to public health this portable handheld Raman spectrometer is used for the first time to detect and identify avian

influenza A vimses using a multi well AgNR SERS chip The SERS spectra obtained had rich peaks which

demonstrated that the instmment can be effectively used for SERS based influenza vims detection According to the

SERS spectra these different influenza vimses were distinguished from the negative control via the principal component
analysis and by partial least squares discriminate analysis Together these results show that the combination effective

SERS substrates when combined with a portable Raman spectrometer provides a powerful field device for chemical and

biological sensing

Keywords surface enhanced Raman scattering handheld Raman system silver nanorod influenza vims principal

component analysis PCA partial least squares discriminate analysis PLS DA

INTRODUCTION

Influenza vimses are significant human respiratory pathogens that cause both seasonal endemic infections and

periodic unpredictable pandemics [1 2] Rapid and sensitive detection of influenza A vimses is critical to the

epidemiology of disease prevention diagnosis as well as treatment Current influenza vims detection methods include

ELISA polymerase chain reaction PCR vims isolation and serologic testing [3 6] Although effective these methods

are generally time prohibitive and their applications are limited by the detection sensitivity specificity versatility and

portability7

Surface enhanced Raman scattering SERS has been developed as a useful tool for chemical and biological detection

providing molecular structural infonnation together with ultrasensitive detection limits and even single molecule

sensitivity [7 12] Recent developments in SERS substrate technology have facilitated SERS as a means for vims

detection and pathogen detection [13 16] For example our laboratories have shown that SERS can be used for rapid and

sensitive label free vims detection and identification using silver Ag nanorod AgNR arrays fabricated using an

oblique angle deposition OAD method [17 21] These studies were performed in a laboratoiy using bench top Raman

instruments a feature that limits field use or point of caie detection While SERS based Raman detection is powerful
the requirement of laboratoiy testing reduces its utility for rapid detection of vims infection Thus a portable compact

Chemical Biological Radiological Nuclear and Explosives CBRNE Sensing XIII edited by Augu
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and versatile Raman instrument that provides timely detection at point of care facilities would significantly advance the

prospects of SERS based detection strategies

The Thermo Scientific FirstDefender RM instrument is a 785 mn handheld Raman spectrometer designed for use by
first responders homeland security military law enforcement and forensic chemistry personnel [22] This instrument is

compact and lightweight which is intended for rapid field identification of unknown solid and liquid samples In this

report this portable handheld Raman spectrometer is used for the first time to detect and distinguish low pathogenic
avian influenza A vims specifically A Mute Swan MI 06 451072 2 2006 MS H5N1

A chicken Pennsylvania 13609 1993 PA H5N2 and A chicken TX 167280 4 02 TX H5N3 from their negative
control i e allantoic fluid AF The handheld Raman detector was evaluated for its specificity and sensitivity for

identification of influenza vims using an OAD AgNR army as highly SERS active substrate These studies indicate that

the handheld Raman spectrometer can be performed in rapid and effective SERS based vims detection and imply a

potential application of this portable system in human health defense homeland security and military

1 EXPERIMENTAL

1 1 Influenza virus

Three types of avian influenza viruses i e A Mute Swan MI 06 451072 2 2006 MS H5N1

A chicken Pennsylvania 13609 1993 PA H5N2 and A chicken TX 167280 4 02 TX H5N3 were propagated in

embryonated chicken eggs Allantoic fluid AF was collected from mock infected i e PBS embryonated chicken eggs

as a negative control sample AF is a complex and concentrated background matrix and when applied without dilution

forms a multilayer on the AgNR substrate which effectively quenches the SERS signal Therefore all specimens or

analytes were diluted in water 100 fold prior to application to SERS substrate

V

er t RM

Figure 1 Handheld Raman system integrated with AgNR array substrates Left with a handheld substrate Right with a special
substrate holder

First

1 2 SERS measurement

SERS spectra were collected on uniform AgNR array substrates fabricated by OAD which was described in our

previous works [23 24] Before adding analytes the SERS active AgNR array substrates were patterned by

polydimethylsilox ane PDMS with a well array patterning mold with 40 wells in 3 mm diameter first to provide a

uniform well array for high throughput multiplexing The detailed fabrication process also can be found in our previous
work [19]

Bruker Senterra Raman confocal microscope system OPUS Bmker Optics Inc Billerica MA and a handheld

Raman system FirstDefender RM Thermo Fisher Scientific Inc Wilmington MA Fig 1 were used to collect the

SERS spectra of BPE or and vimses For Bmker Raman system a 785 nm near IR diode laser was used as the excitation

source and the light was focused into 10 pm diameter spot using a 10 x objective the laser power at the sample surface

was set at 48 mW SERS spectra were collected using the high resolution 3 5 cm
1

grating 1200 lines mm and 10 s

exposure Instrumental settings for the handheld Raman system were excitation wavelength 785 nm power 250 mW

exposure time 50 ms The key to obtain a good scan is to accurately position the laser focal point on the detected

substance The focal point is permanently positioned at about 3 4 inch 18 nun from the laser aperture and the beam

diameter at the plane of the focal lens is approximately 9 6 mm [22] For performing a best practice for SERS scanning
on the patterned AgNR array substrate a custom designed special substrate holder was fixed to the nose cone of the

handheld Raman system and used to underprop the chip This holder lias a hole with the same size as the well pattern

Proc of SPIE Vol 8358 835801 2
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which can allow the excitation light to pass through the holder and approximately cover the whole sample well and

focus the beam on the sample

l 2 di 4 pyridyl ethylene BPE 98 Fluka methanol £99 8 Sigma Aldrich solution of 10~5M in 2 pL volumes

were added into 5 wells respectively and the SERS spectra of BPE measured by Bruker and handheld Raman systems
were obtained from all the wells For influenza vims detection each diluted sample was spotted into 10 patterned wells

10 gL well and allowed to evaporate at room temperature prior to spectrum acquisition The individual SERS signal

spectrum was recorded from each well

1 3 Data analysis

Raw SERS spectra of positive influenza viruses and negative control samples were baseline corrected by using a

concave mbber band algorithm OPUS Bruker Optics Inc Billerica MA Classification and identification of the vims

was achieved by principal component analysis PCA and partial least squares discriminant analysis PLS DA using
PLS Toolbox version 6 2 1 Eigen Vector Research Inc Wenatchee WA Briefly raw SERS spectra were first

processed by taking the first derivative of each spectmm and then normalizing to unit vector length followed by mean

centered preprocess [25] PCA and PLS DA were perfonned using above pieprocessed spectra for the classification of

each vims type [26 27]

2 RESULTS

Figure 2 shows the average SERS spectra n 5 of BPE recorded from the AgNR army substrate by both the Bruker

Raman system black curve and the Handheld Raman system red curve Both the spectra show the characteristic peaks
of BPE at around 1198 1606 and 1637 cm

1

corresponding to C C stretching mode aromatic ring stretching mode and

in plane ring mode respectively [28 29] However comparing the SERS intensity at different wave numbers we can find

that these two instruments show different response For example the SERS signal detected by Bruker Raman system
shows a strongest peak at 1637 cm

1
and the peak at 1198 cm

1
has the lowest intensity among these three characteristic

peaks But the spectmm obtained by Handheld Raman system has a strongest SERS peak at 1198 cm
1
and a lowest peak

at 1637 cm
1

This is mainly due to the difference of instrumental response CCD sensitivity calibration to the signals
located at short or long wavenumbers Though there are some response differences between these two instruments

according to the coherence of the characteristic peaks of BPE shown in both spectra we can still claim that the handheld

Raman system can perfonn effective SERS based detection

1606 1637

8 Bruker system
T

6
ia

D

s

Handheld system

1000 1200 1400 1600 1800

Raman shift cm’1

Figure 2 SERS spectra ofBPE recorded from the AgNR array substrate by Bruker system black curve and Handheld Raman

system red curve
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The average raw and baseline corrected SERS spectra n 10 for each virus and their negative control AF collected

with the handheld Raman spectrometer are shown in Figure 3a and 3b respectively Similar characteristic nucleic acid

bands between 400 and 1800 cm
1
are observed in all spectra Notable differences are in the relative intensities of some

bands but the spectra appear very similar to one another in tenns of the number and location of peaks It is difficult to

visually differentiate their unique vibrational fingerprints and classify these analytes To make an effective classification

of these viruses and negative control PLS DA and PCA were used to establish statistically significant differences

between these SERS spectra The PLS DA model generated was used to classify the 40 spectra 3 influenza viruses and

1 negative control by 10 replicates Class prediction calculated by the PLS DA model for the viruses and negative
control is shown in Figure 4 in which the first 30 data points represent the spectra of three influenza vimses black

square for TX vims red diamond for PA vims and green up triangle for MS vims The last ten data points blow

down triangle correspond to the ten spectra of negative control AF The plots reveal that the positive vims samples and

negative control are only assigned membership to its correct class Sample points which he above the dashed threshold

line are identified as positive vims while those samples which fall below the threshold are identified as negative control

5000TXa b TX

PA
4000

MS
PA

AF

3000

5

I £MS

g 2000

I
1000AF

—A

uo
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Raman Shift cm’1

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Raman Shift cm
1

Figure 3 Average raw a and baseline corrected b SERS spectra n 10 ofthe viruses TX PA MS and their negative control

AF collected with the handheld Raman spectrometer
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Figure 4 Classification of positive virus and negative control SERS spectra by PLS DA

For further classify different types of vimses PCA lias been applied to visualize the clustering of the data according to

classes e g TX PA MS AF Figure 5 shows the PCA score plots of the first versus second principal components
PCI versus PC2 for the 40 preprocessed spectral data The plot reveals four distinct clusters with 10 sample points
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belonging to each cluster The PCA classification result allows a direct visualization of spectral differences of these

positive specimens as well as their negative control Classification results are direct evidence that the Handheld Raman

system intended for rapid field identification of unknown samples can be employed as a rapid direct vims detector

0 15

0 10

0 05

0 00
•
•

1

0 05
TX

£PA
0 10

MS

AF▼

0 15

0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5

PC 1

Figure 5 PCA scores plot of PC2 versus PCI computed from the SERS spectra ofTX PA MS and AF

3 CONCLUSIONS

Herein we show that a handheld Raman spectrometer FirstDefender RM instrument can be used to rapidly and

accurately detect and identify three types of avian influenza vimses applied to effective AgNR SERS substrates The

efficacy and sensitivity of SERS based Raman detection was initially confirmed with BPE a SERS reporter using

AgNR array substrates and compared to the results obtained by a confocal Bmker Raman system The following results

from this study show that SERS vims detection is effective using a hand held Raman instrument a feature which allows

for field and point of care SERS biosensing and detection of pathogens
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Triage en diagnostiekalgoritme 2019 nCoV

2019 nCoV triage en diagnostiekalgoritme
alleen centrale testlocatie s voorlopig

versie 05 februari 2020 15

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme intramuraal

Patient voldoet aan criteria voor diagnostiek

I
Intramuraal

• Behandelend specialist overlegt met lokale arts microbioloog
• De arts microbioloog overlegt direct met de LCI 030 2747000 24 uursdienst ofde GGD

overde indicatie voor citodiagnostiekindien de patient voldoet aan de casusdefinitie of

indien dit onduidelijk is De GGD overlegt daarna metde LCI

• Bij indicatie voor diagnostiek overlegt LCI met arts microbioloog naarwelk laboratorium de

monsters gezonden worden EMC IDS Zie de aanvullende informatie in paragraaf 3

Bij indicatie voor citodiagnostiek

• Meldt de arts microbfoloog de patient aan bij de GGD
• Neemt de arts microbioloog contact op met het coordinerend laboratorium

• ofwel de dienstdoende virolooq van de unit Klinische Vira|oaieafdeling Viroscience van het

Erasmus MC f010buiten kantooruren OloJBJj
• ofwel de dienstdoende viroloog van RIVM IDS 030 IilOTqol ook buiten kantooruren

• Draagt de arts microbioloog zorg voor afname van materiaal Een zo diep mogelijk
respiratoir materiaal heeft de voorkeur Geschikt zijn een nasopharynxswab of keelwafe in

ien serum besehikbaarvirustransportmedium sputum of bronchoveolar lavage BAL Ind

graag meesturen

• Stuurt de arts microbioioog de monsters naar het coordinerend laboratorium zoals

besproken met bovenstaande viroloog alwaarhet materiaal gesplitst en doorgestuurd wordt

zodat citodiagnostiek simultaan kan plaatsvinden

Coordinerend laboratorium

Moleculair laboratorium test PCR

Parallel laboratorium

Moleculair laboratorium test PCR

Onderling overleg over uitslagen leidt tot definctieve uitsiag

Laboratoriumtesten

negatief
Bevestigde casus Positieve uitsiag

Doorgeven van de uitsiag
• Coordinerend laboratorium informeert LCI en behandelend

arts arts microbioloog over uitsiag
• LCI informeert de GGD

Bevestigde casus
LCI en GGD overleggen over verder beleid indusief contactopsporing en bemonstering van

contacten

Versie 31 januart 2020 14 Pagina 1 van 5
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2 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme
extramuraal

Patient voldoetaan criteria voor diagnostiek

I
Extramuraal

• Patient belt of bezoektde huisarts en voldoetaan criteria voor bemonsterlng
• De huisarts overlegt met de GGD over de indicatie voor citodiagnostiek indicatiestelling
• De GGD overlegt met de LCI 030 2747000 24 uursdienst ter confirmatie van indicatie voor

citodiagnostiek Indien er indicatie wordt afgegevert wordt ook besloten naar welk

laboratorium de monsters gezonden worden EMC IDS Zie Aanvullende informatie

Bij indicatie voor citodiagnostiek

• Indien er noodzaak tot opname is overlegt de GGD huisarts met een internist

infectioloog arts microbioloog over verplaatsing per ambulance met strikte isolatie conform

ambulancerichtlijn Zie verder Procedure intramuraal in paragraaf 1

• De GGD neemt contact op met het coordinerend laboratorium
• ofwel de dienstdoepHo

»

Erasmus MC 010 |
♦ ofwel de dienstdoende viroloog van RIVM IDS 030 BUi Ifeg l ook buiten kantooruren

• De GGD draagtzorg voorafname van materiaal zie Aanvullende informatie Een zo diep
mogelijk respiratoir materiaal heeft de voorkeur Geschikt zijn een diepe neuswat

nasopharynsswab of keelwat in virustransportmedium Blj afname dient druppel en

contactisolatie in acht genomen te worden zie Aanvullende informatie Gebruik hiervoor

een FFP2 masker schort metlange mouwen handsehoenen en veiligheidsbril
• Stuurt de GGD de monsters in zoals besproken met de bovenstaande viroloog naar het

coordinerend laboratorium alwaarhet materiaal gesplitst en doorgestuurd wordt zodat

citodiagnostiek simultaan kan plaatsvinden
• In afwachting van de uitslag wordt de patient thuis geTsoleerd Voorlopig kan voor

isolatiemaatregelen overlegd worden met de LCI aanvullende handleiding voigt

dmjoog van de unit Klinische Viroloqieafdeling Viroscience

m buiten kantooruren 010 MMT« U

van het

10 2g

Coordinerend laboratorium

Moleculair laboratorium test PCR]

Parallel laboratorium

Moleculair laboratorium test [PCR

Onderling overleg over uitslagen leidt tot definitieve uitslag

Laboratoriumtesten

negatief
Bevestigde casus Positieve uitslag

Doorgeven van de uitslag
Coordinerend laboratorium informeert LCI en GGD over

uitslag
• GGD informeert behandelend huis arts en patient

Bevestigde casus
LCI en GGD overleggen over verder beleid inclusief contactopsporing en bemonstering van

contacten
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3 Aanvullende informatie ten aanzien van diagnostiek

Indicatiestelling door de LCI

Artsen microbioloog worden geadviseerd direct met de LCI of de GGD te overleggen
in geval zij 2019 nCoV verdachte casus hebben en diagnostiek naar 2019 nCoV

willen inzetten Komt het verzoek voor laboratoriumdiagnostiek direct bij het

Erasmus MC of RIVM IDS binnen dan zullen zij verwijzen naar LCI voor

indicatiestelling De LCI is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar op 030 2747000

Coordinerend laboratorium

Tijdens het gesprek over indicatiestelling tussen LCI en de aanvragende arts

microbioloog wordt besproken naar welk laboratorium de monsters gestuurd
worden Dit laboratorium zal voor deze aanvraag als coordinerend laboratorium

dienen De keuze voor RIVM IDS of Erasmus MC zal afhankelijk zijn van de

verwachte reistijd van de koeriersdienst

LCI zal benadrukken dat de aanvragende arts microbioloog voor verzending contact

opneemt met de dienstdoende viroloog van het coordinerend laboratorium en dat

patient bij de lokale GGD gemeld dient te worden Tevens zal LCI bij beide

laboratoria aangeven dat er een indicatie is afgegeven voor diagnostiek Daarbij
worden de gegevens van het aanvragend laboratorium doorgegeven en welk

laboratorium als coordinerend laboratorium zal dienen IDS EMC Ook zal LCI aan

de GGD melden dat er een 2019 nCoV verdachte casus is en dat diagnostiek

ingezet zal worden

Contactgegevens

• RIVM LCI 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM IDS dd viroloog 030 ook buiten kantooruren bereikbaarI0 [2g

Bezoekadres Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

7033431 buiten kantooruren 010 1

Bezoekadres Unit Klinische Virologie Kamer Nb 1052

Wytemaweg 80

3015 CN ROTTERDAM

Klinisch materiaal

Doordat in de praktijk monsterafnamepakketjes gebruikt worden bij GGDen die

breed inzetbaar zijn ze bevatten 3 stijve wattenstokken 1 nasofaryngeale
wattenstok sputumpotje en 2 buizen virustransportmedium is er verwarring
ontstaan

De instructie voor 2019 nCoV is

• Altijd een keelwat afnemen met stijve wattenstok

• Het liefst ook een nasofaryngeale wat

• Produceert de patient sputum dat ook meesturen in sputumpotje
Keelwat en nasofaryngeale wat elk versturen in een aparte buis met

virustransportmedium
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Voor opgenomen patienten geldt hetzelfde Ligt een patient op IC dan behoort een

BAL ipv sputum ook tot de opties

Serum

Indien serum beschikbaar is wordt de aanvrager verzocht dit mee te sturen met de

andere monsters Bij het nog niet beschikbaar zijn van een serologische test

draagt dit niet direct bij aan diagnostiek voor de acute fase maar wel aan latere

beeldvorming van het 2019 nCoV

Afname van materiaal

• Voor instructies afname materiaal Generiek draaiboek bijlage 7 Afname

diagnostiek
• Voor hygienemaatregelen bij afname Generiek draaiboek bijlage 8

Hygienemaatregelen paragraaf Bescherming bij monsterafname pagina 2

Gebruik van E Swab

Een aantal laboratoria maakt gebruik van de E swab Hoewel over het algemeen de

rapporten van verschillende labs en werkgroepen positief zijn over het gebruik van

E Swab bij de afname van patientmateriaal in plaats van universeel transport
medium UTM en virus transport medium VTM is het EMC hier minder positief
over Hoewel in EMC de Ct waarden met E swab hoger waren dan met UTM was het

verschil niet afhankelijk van de virusconcentratie in het monster Enkele monsters

met een heel hoge Ct in UTM werden wel gemist in E swab medium

Patientmateriaal afgenomen met een E Swab kan worden gebruikt voor

diagnostische doeleinden hoewel men bewust moet zijn van de mogelijk lagere
sensitiviteit en dus eerder een negatief resultaat in de RT PCR bij patienten met

een lage virale load in vergelijking met UTM of VTM Daarnaast moet men er

rekening mee houden dat het cytotoxische effect van het E Swab medium Een

negatief effect kan hebben op viruskweken van materiaal afgenomen met een E

Swab verwijzing naar bijgevoegde bijlage

Transport

Transport van klinisch materiaal van een 2019 nCoV verdachte of bevestigde
patient moet worden behandeld als een category B infectious substance UN3373

zoals beschreven in de NVMM praktijkrichtlijn verzendina en vervoer van

bioloaische materialen Dat wil zeggen dat de afnamebuis met absorptiemateriaal
in een blister in een dichtgesealde envelop en vervolgens met het

aanvraagformulier in een groene plastic RIVM of vergelijkbare verzendenvelop
wordt verpakt Voor het vervoer moet een koerier worden ingeschakeld die

duidelijke instructies heeft gekregen over de aflevering contacttelefoonnummer en

persoonlijke overdracht aan een medewerker van het laboratorium

Laboratoriumveiligheid

Mede op basis van de WHO advies [link https www who int Dublications

detail laboratorY testina for 2019 novel coronavirus in suspected human cases

202001171 en Amerikaanse CDC en Britse PHE richtlijnen adviseren wij het

volgende over veiligheid bij het verwerken van monstermaterialen ook voor

diagnostiek naar mogelijke andere verwekkers en klinisch chemische bepalingen

Alle soorten respiratoire materialen en faeces dienen als potentieel infectieus te

worden beschouwd
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Bloed en urine wordt niet als infectieus beschouwd en kan door klinisch chemische

en serologische laboratoria op gebruikelijke wijze worden verwerkt

Potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken van patientmaterialen die

mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities in een

biologisch veiligheidskabinet klasse 2 met adequate persoonlijke

beschermingsmiddelen

Het gaat onder andere om de volgende handelingen

• Pipetteren van patientmaterialen die mogelijk infectieus virus bevatten

• Beenten van bacteriologische of mycologische voedingsbodems
• Voorbereiden van microscopiepreparaten tot en met fixatie

• Voorbereiden van nucleinezuurextractie tot inactivering dmv extractiebuffer

bereikt is

Werkzaamheden die onder standaard BSL 1 condities kunnen worden uitgevoerd
betreffen onder andere

Verdere verwerking van geextraheerde nucleinezuren

Beoordelen van bacteriologische of mycologische kweken

Klinisch chemische en serologische bepalingen op bloed

Microscopie van gefixeerde preparaten
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Abstract

Bats have been recognized as the natural reservoirs of a large variety of viruses Special attention has been paid to

bat coronaviruses as the two emerging coronaviruses which have caused unexpected human disease outbreaks in

the 21st century Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS CoV and Middle East Respiratory

Syndrome Coronavirus MERS CoV are suggested to be originated from bats Various species of horseshoe bats in

China have been found to harbor genetically diverse SARS like coronaviruses Some strains are highly similar to

SARS CoV even in the spike protein and are able to use the same receptor as SARS CoV for cell entry On the other

hand diverse coronaviruses phylogenetically related to MERS CoV have been discovered worldwide in a wide range

of bat species some of which can be classified to the same coronavirus species as MERS CoV Coronaviruses

genetically related to human coronavirus 229E and NL63 have been detected in bats as well Moreover

intermediate hosts are believed to play an important role in the transmission and emergence of these

coronaviruses from bats to humans Understanding the bat origin of human coronaviruses is helpful for the

prediction and prevention of another pandemic emergence in the future

Keywords Bats SARS MERS Coronavirus Emerging infectious diseases

Background
Bats with extensive geographical distribution and

capability of flight constitute the second largest group

of mammalian species and have been documented as

natural hosts of a large number of diverse viruses such

as lyssaviruses paramyxoviruses and filoviruses [1 2] In

the past decade numerous novel coronaviruses have been

discovered in a wide variety of bat species throughout
Asia Europe Africa and America [3] Within the corona-

virus genera Alphacoronavirus and Betacoronavirus

which mainly infect mammals 7 out of the 15 currently
assigned viral species have only been found in bats [4] It

is proposed that bats are major hosts for alphacorona
viruses and betacoronaviruses and play an important role

as the gene source in the evolution of these two corona-

virus genera [5] Among the coronaviruses harbored by
bats some have drawn particular research interests as

they have been found to be associated with two high pro-

file human disease outbreaks Severe Acute Respiratory

Syndrome SARS and Middle East Respiratory Syndrome
MERS

In this review we focus on the emerging coronaviruses

putatively linked to a zoonotic origin from bats repre-

sented by SARS coronavirus SARS CoV and MERS cor-

onavirus MERS CoV We present an overview of

current evidence for bat origin of these two viruses and

also discuss how the spillover events of coronavirus from

animals to humans may have happened Considering that

bats have been known to harbor more coronaviruses than

any other species it is likely that SARS CoV and MERS

CoV won’t be the only bat coronaviruses to jump among

species and cause human infections Bat coronaviruses

should be seriously regarded in light of their potential
risks to public health

Emergence of SARS and MERS

SARS first emerged in late 2002 in Guangdong Province

southern China as a novel clinical severe disease

termed “atypical pneumonia” marked by fever head-

ache and subsequent onset of respiratory symptoms

including cough dyspnea and pneumonia Being highly
transmissible among humans SARS rapidly spread to

Hong Kong and other provinces across China and then

to other 28 countries [6 7] By July 2003 it had caused
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8096 confirmed cases of infection in 29 countries 774

9 6 of which were fatal http www who int csr sars

country table2004_04_21 en The second outbreak in

2004 only caused 4 infections with no mortality nor

further transmission [8]
The MERS epidemic emerged in the Kingdom of Saudi

Arabia KSA since June 2012 with a similar clinical

syndrome to SARS but seemingly less transmissible In

addition to respiratory illness renal failure was identified

in some severe cases [9 11] Unlike SARS which had

numerous super spreader events most MERS cases were

independent clusters and limited to countries in the

Middle East particularly in KSA Limited MERS cases

have been reported in African and European countries

and the United States of America but exclusively in

individuals travelling back from the Middle East Some

patients were reported to have a history of contact with

camels while many other cases lacked this epidemiological
link [9 11] The MERS pandemic in the Republic of Korea

in 2015 was caused by a single person who returned from

travel in the Middle East This made the Republic of Korea

to be home to the second largest MERS epidemic with a

total of 185 confirmed cases and 36 deaths [11 12] By 18

August 2015 a total of 1413 laboratory confirmed cases of

MERS have been reported worldwide with a median age

of 50 years including 502 related deaths The mortality of

MERS approximately 35 is much higher than that of

SARS around 10

and BtCoV HI U5 Based on the classification criteria of

the the International Committee on Taxonomy of

Viruses ICTV SARS CoV and MERS CoV represent
two novel distinct coronavirus species in the genus

Betacoronavirus Fig la and Table 1 [10 18 19] Mem-

bers of betacoronaviruses are separated into four line-

ages A B C and D SARS CoV and MERS CoV are

clustered in lineage B and C respectively [18]

Receptor usage

The S protein of coronaviruses is a surface located

trimeric glycoprotein consisting of two subunits the

N terminal SI subunit and the C terminal S2 subunit

The SI subunit specializes in recognizing and binding
to the host cell receptor while the S2 region is re-

sponsible for membrane fusion Compared with the

S2 the SI subunit shows much higher variability [20]

Owing to its function of receptor binding the variation in

S protein defines in large part the tissue tropism and host

range of different coronaviruses [21]

Angiotensin converting enzyme 2 ACE2 was identi-

fied to be the functional receptor of SARS CoV [22 24]
A 193 aa fragment aa 318 510 of SARS CoV S protein
was demonstrated to bind ACE2 more efficiently than

the full SI domain and was defined as the receptor-

binding domain RBD of SARS CoV [25] A loop sub

domain aa 424 494 that directly contacts with ACE2

was further identified as the receptor binding motif

RBM by crystal structure analysis [26] In the RBM

several aa residues were found to be critical for receptor

binding and changes in these key residues resulted in

different binding efficiency among different SARS CoV

isolates [26 28]

Dipeptidyl peptidase 4 DPP4 also known as CD26

was identified as a functional receptor for MERS CoV

[29] and it is relatively conserved among mammalian

species Published results indicated that MERS CoV can

infect and replicate in most cell lines derived from

human non human primate bat swine goat horse

rabbit civet and camel but not from mice hamster

dog ferret and cat [29—36] DPP4 from camel goat

cow and sheep can be also recognized by MERS CoV

and can support MERS CoV replication [30 35] Re-

solved crystal structures demonstrate that DPP4

recognizing RBD is localized to the SI C terminal por-

tion of S protein of MERS CoV [37 39] The RBD of

MERS CoV consists of ~240 residues spanning aa

367 606 which fold into a structure consisting of two

subdomains the core subdomain and the external sub

domain The core subdomain of MERS CoV RBD is

structurally similar to that of the SARS CoV RBD but

the external subdomain also named as RBM is differ-

ent to that of the SARS CoV [37 39]

SARS CoV and MERS CoV represent two different species
in the genus Betacoronavirus

Genomic structure and taxonomic classification

SARS CoV and MERS CoV share similar genome

organization with other coronaviruses but display unique

genomic structures and evolutionary lineages The cor-

onavirus genome possesses 6 to 7 major open reading
frames ORFs in the characteristic gene order in the 5’ to

3’ direction ORFla and lb which comprise two thirds of

the genome and encode the nonstructural polyproteins
and four ORFs downstream that encode structural pro-

teins spike protein S envelope protein E membrane

protein M and nucleocapsid protein N Some corona-

viruses have a hemagglutinin esterase HE gene between

ORFlb and S Besides the coronavirus conserved genes

the SARS CoV genome contains a number of specific

accessory genes including ORF3a 3b ORF6 ORF7a 7b

ORF8a 8b and 9b [13 15] Comparably MERS CoV en-

codes five unique accessory genes designated ORF3

ORF4a ORF4b ORF5 and ORF8b None of these genes

have been shown to be related to other known corona

virus genes at the time of discovery [16 17] MERS CoV

was found to have 75 and 77

quence identity in 7 conserved replicase genes with two

previously identified bat coronaviruses BtCoV HKU4

amino acid aa se
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See figure on previous page

Fig 1 Phylogenetic analysis of bat coronaviruses with other coronaviruses The phylogenetic tree was constructed based on 816 nt partial RdRp

sequences a and full lencth spike protein sequences b Available sequences were retrieved from GenBank and aligned using ClustalW The

alignment was used to construct tree by MEGA Version 5 1 with the neighbor joining statistical method Bootstrap values were calculated from

1000 replicates values 50 are shown Bat coronaviruses are drawn in bold and named following bat species plus BtCoV strain name and

GenBank accession number

However subsequent extensive epidemiology studies

did not find SARS CoV in farmed or wild caught civets

indicating that other animal s was involved in SARS

CoV transmission in the animal market or other trading
activities and civets are unlikely the natural reservoir of

SARS CoV [43 45]

Bat origin of SARS CoV

Civets are intermediate and trasnmission host of SARS CoV

Epidemiological survey showed that early cases of SARS

in 2002—2003 and all 4 cases in 2003—2004 had a history
of animal contact through animal trade in wet markets or

in restaurants where live animals were kept in Guangdong
Province Molecular detection and virus isolation studies

suggested that the pandemic causing SARS CoV origi-
nated from traded civets in wet markets This was indir-

ectly confirmed by the massive culling of market civets

which was believed to play a major role in efficiently con-

taining the SARS pandemics and no further SARS case

was reported after 2004 [40 42]

Discovery of diverse SARS like coronaviruses in bats

Several years before the outbreak of SARS two other

zoonotic viruses Nipah virus and Hendra virus emerged
in Asia and Australia and they were both known to be

originated from bats [46 47] These led scientists to

consider bats in the search of reservoirs of SARS CoV

Table 1 Comparison of bat coronaviruses with SARS CoV or MERS CoV in conserved replicase domains and structural proteins

amino acid sequence identity3 with SARS CoV or MERS CoVCoV strain Bat species Country

ADRP 3CLpro RdRp Hel ExoN NendoU OMT Concatenated S E M N

domains®

Rhinolophus sinicus

Rhinolophus sinicus

Rhinolophus macrotis

Rhinolophus
ferrumequinum

Rhinolophus sinicus

Rhinolophus sinicus

Rhinolophus sinicus

Rhinolophus sinicus

HKU3 China 92 0 99 3 98 6 99 2 98 1 98 0 98 3 960 79 7 100 98 6 96 7

ChinaRp3 95 4 99 7 99 5 99 7 99 2 974 98 3 97 7 80 3 100 97 3 98 1

ChinaRm1 99 3 99 3 97 9 97 1 80 6 98 7 97 3 97691 0 99 3 98 0 95 6

Rfl China 92 3 99 7 98 6 99 5 97 9 97 7 96 3 960 784 96 1 97 7 955

ChinaRs672 970 99 3 99 8 99 3 99 1 98 6 99 0 98 4 80 2 100 98 6 986

Rs3367 China 970 100 99 6 99 8 99 2 98 3 98 0 984 92 3 100 98 2 100

Rs5HC014 China 96 9 99 7 99 6 99 8 99 2 98 8 97 7 984 900 98 7 98 2 995

ChinaWIV1 970 99 7 99 5 99 8 99 2 98 8 98 0 984 92 2 100 98 2 99 8

Cp Yunnan 2011 Chaerephon plicata

Rp Shaanxi 2011 Rhinolophus pusillus

YNLF_31C

China 97 6 100 99 1 98 5 98 1 98 6 97 3 98 2 81 1 100 99 1 98 1

China 93 5 100 99 2 99 7 98 9 97 7 99 0 96 9 81 1 974 96 8 98 1

Rhinolophus
ferrumequinum

Rhinolophus blasii

Tylonycteris pachypus

Pipistrelius abramus

Neoromico capensis

China 99 6 99 7 99 4 98 3 79 2 100 98 6 98 397 2 99 7 97 7 984

Bulgaria

China

China

BM48 31 98 0 98 1 95 6 91 9 91 6 88 3 75 9 92 1 91 4 885768 944

HKUA 1 555 81 89 8 92 1 85 4 76 82 8 78 4 67 56 1 79 65 8

HKU5 1 564 82 6 91 8 93 8 91 7 79 7 85 7 80 1 64 53 6 79 61 4

South

Africa

NeoCoV 86 7 96 7 98 984 98 2 94 1 96 3 95 64 87 7 94 2 91

Vespertilio superansSC2013 China 535 79 88 5 93 4 85 6 76 6 88 1 85 7 69 84 5 84 7 744

aCalculated with MEGA5 1 using a pairwise deletion option Bat SL CoVs

MERS CoV in the lower part

@Seven domains were series connected and calculated with MEGA5 1 using a pairwise deletion option
ADRP ADP ribose 1 phosphatase 3CLpro coronavirus NSP5 protease RdRp RNA dependent RNA polymerase Hel helicase ExoN exoribonuclease NendoU

endoribonuclease OMT 2 0 methyltransferase
GenBank accession numbers Tor2 NC_004718 HKU3 DQ022305 Rp3 DQ071615 Rm1 DQ412043 Rfl DQ412042 Rs672 FJ588686 Rs3367 KC881006

RsSHC014 KC881005 WIV1 KF367457 Cp Yunnan2011 JX993988 Rp Shaanxi2011 JX993987 YNLF_31 C KP886808 EMC 2012 JX869059 HKU5 1 NC_009020
HKU4 1 NC_009019 BetaCoV SC2013 KJ473821 NeoCoV KC869678

listed in the upper part of the table while camel MERS CoV and bat CoVs related to
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In 2005 a breakthrough was made as two independent
research groups reported almost simultaneously the

discovery of novel coronaviruses related to SARS CoV

in horseshoe bats in the genus Rhinolophus in China

which were termed SARS like coronavirus SL CoV

[48 49] These bat SL CoVs from both mainland China

and Hong Kong manifested genome sequence identity of

88 90

human or civet SARS CoV isolates The unique set of

ORFs exclusively found in SARS CoV was also present

in bat SL CoVs demonstrating the close phylogenetic
relationship between SARS CoV and SL CoV The dis-

covery of bat SL CoV boosted researchers’ interest in

coronavirus surveillance studies in bats In following
years SL CoV RNA was detected in Rhinolophus species
of a wider geographic range in China The provinces or

regions where SL CoV positive bats were captured in-

cluded Hong Kong Guangxi Hubei Shandong Guizhou

Shaanxi and Yunnan [50 53] 7 conserved replicase do-

mains in orflab of these SL CoVs found in China were

compared with those of SARS CoV Table 1 They all

shared higher than 95 aa sequence identity with SARS

CoV in the concatenated domains and therefore can be

considered to belong to SARS CoV species [54]
SL CoVs were also discovered in rhinolophids from

Slovenia Bulgaria and Italy in Europe [55 57] These

European SL CoVs exhibited significant genetic vari-

ation from Chinese isolates The strain BM48 31 from

Rhinolophus blasii in Bulgaria was highly divergent from

Chinese isolates displaying major sequence differences

in several genes including ORF3b and ORF6 and lacking
the coding region of ORF8 in its genome [55] In Africa

novel betacoronaviruses related to SARS CoV have

been detected in Hipposideros and Chaerophon species
from Ghana Kenya and Nigeria However compared
with Asian and European SL CoVs these viruses of

non rhinolophid origin were phylogenetically distant

to SARS CoV The Western African isolates even

formed a potential new lineage of Betacoronavirus in

the phylogenetic tree Fig la [58 60]

cause human infection Therefore they may not be con-

sidered as the direct progenitor of SARS CoV Besides

the theory of bat origin of SARS CoV lacked a powerful
support due to the failure of direct isolation of SL CoV

from bats despite numerous trials by our group as well

as many others around the world

During our longitudinal surveillance at a Rhinolophus
sinicus colony in Yunnan Province over the years a

major breakthrough came in 2013 when diverse SL

CoVs were discovered in the single colony [53] In this

colony there were at least 7 different strains related to

SARS CoV HKU3 Rs672 or Rfl based on analysis of

the region corresponding to SARS CoV RBD Intri

guingly unlike all previously described SL CoVs two

strains designated Rs3367 and RsSHC014 did not con-

tain the deletions in this region Rs3367 showed a par-

ticularly high sequence identity to SARS CoV in RBD

and was identical to SARS CoV in several key amino

acid residues known to be important for receptor bind-

ing [53] Whole genome sequencing revealed that

Rs3367 and RsSHC014 shared more than 95 genome

sequence identity with human and civet SARS CoV

which was remarkably higher than that of any other bat

SL CoV 76 to 92 Regarding individual genes the

amino acid sequence identity between Rs3367 or

RsSHC014 and SARS CoV was higher than 96 in

ORFla lb 3a 3b E M and N genes [53] Most import-

antly a live SL CoV was isolated for the first time from

bat fecal samples [53] This virus termed WIV1 had al-

most identical sequence 99 9 to Rs3367 and was

demonstrated to use ACE2 molecules from humans

civets and Chinese horseshoe bats for cell entry It also

displayed infectivity in cell lines from a broad range of

species including human pig and bat Furthermore the

close relatedness between WIV1 and SARS CoV was

confirmed by neutralization effect of convalescent SARS

patient sera on WIV1 [53] The isolation of a bat SL

CoV genetically closely resembling SARS CoV and

having a functional S protein capable of using the same

ACE2 receptor as SARS CoV provided robust and con-

clusive evidence for the bat origin of SARS CoV

among themselves and 87 92 identity to

Most related ancestor of SARS CoV in bats

Although the aforementioned bat SL CoVs showed high

sequence identity to SARS CoV two deletions were

present in the RBM of their S proteins [48 49] The dif-

ferences in RBM substantially changed the receptor

usage In a study using an HIV based pseudovirus

system and cell lines expressing human civet and horse-

shoe bat ACE2 molecules the bat SL CoV Rp3 S protein
demonstrated its inability to use ACE2 as cell receptor

[61] However the chimeric Rp3 S protein carrying the

RBD of SARS CoV S protein was conferred the capabil-

ity of cell entry via human ACE2 [61] These results sug-

gested that bat SL CoVs such as Rp3 were unlikely to

Possible origin of SARS CoV from recombination of different

SL CoVs

Despite the fact that Rs3367 or WIV1 is unprecedently
close to SARS CoV in terms of RBD region and genome

identity still there are gaps between them and the im-

mediate ancestor of SARS CoV ORF8 is a highly vari-

able gene and remarkable differences can be observed

among SARS CoVs and SL CoVs of different host ori-

gins Isolates from civets and from early phase of the

2002 2003 pandemic contained a single long ORF8

while in the human SARS CoV isolates from the middle

and late phase of the pandemic the ORF8 was disrupted
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into two ORFs ORF8a and ORF8b as a result of the ac-

quisition of a 29 nt deletion after interspecies transmis-

sion to humans [8 40 62] The SL CoVs from

Rhinolophus sinicus including Rs3367 however had a

single ORF8 with only 32 33 amino acid identities to

that of civet SARS CoV In contrast the ORF8 of two

novel SL CoV strains recently reported in Yunnan from

another rhinolophid species Rhinolophusferrumequinum
exhibited exceptionally high 81 3 amino acid identity
to civet SARS CoV SZ3 [63] This is consistent with isolate

Rfl a SL CoV reported earlier from R ferrumequinum in

Hubei Province of which the ORF8 shared 80 4 amino

acid identity to SZ3 [48] Potential recombination sites

were identified around the ORF8 region between SL

CoVs from R sinicus and Rferrumequinum and it has

been suggested that the ancestor of civet SARS CoV

probably acquired ORF8 from Rferrumequinum SL

CoVs by recombination [63]

Bat HKU4 HKU5 NeoCoV and SC2013 shared 69 8

70 85 6 and 75 6 nt identities with MERS CoV at gen-

omic level respectively Seven conserved replicase do-

mains in orflab of MERS CoV related viruses were

compared with MERS CoV Table 1 The concatenated

translated domains of NeoCoV shared 95 aa sequence

identity with MERS CoV and it could be classified as the

same MERS CoV species [54] Other bat coronaviruses

HKU4 HKU5 and SC2013 could be considered as dif-

ferent coronavirus species The most recent ancestor ana-

lysis speculated that MERS CoV may have jumped from

bats to camels approximately 20 years ago in Africa with

camels then being imported into the Arabian Peninsula

[92] while HKU5 and MERS CoV may have diverged
from their common ancestor about 400 to 500 years

ago [85]

Although NeoCoV is closer to MERS CoV than other

bat coronaviruses at genomic level the phylogenetic

analysis of the spike protein showed that HKU4 is the

most closely related to MERS CoV among all currently
known bat coronaviruses sharing 67 sequence identity

Fig lb This is correlated with the capability of HKU4

of using DPP4 as its functional receptor However

HKU4 preferred bat DPP4 over human DPP4 whereas

MERS CoV showed the opposite trend [97] It was sug-

gested that MERS CoV ancestors had been circulating in

bats for very long time MERS CoV has evolved to adapt
to use human receptor and the DPP4 recognizing bat

coronaviruses like HKU4 may follow up thereby posing
a serious risk to human health [97 98]

Animal origins of MERS CoV

As with SARS CoV most early MERS cases had contact

history with animals e g dromedary camels [64 65]
MERS CoV RNA was detected in camels from Saudi

Arabia Qatar and Egypt and showed high similarities

99 to human MERS CoV in genomic sequences

[66 71] Serological evidence further confirmed a high
prevalence of MERS CoV infections in camels in the

Middle East [72 77] Africa [78 80] and Europe Spain
[73] The neutralization antibodies in camels could be

traced back to 1983 [73 80] These results strongly
suggested that MERS CoV infection in humans were

transmitted through close contact with infected camels

[66 76 81 83]

Comparison of transmission of MERS CoV and SARS CoV

Both SARS CoV and MERS CoV are emerging zoonotic

pathogens that crossed the species barriers to infect

humans [10 53 99] Evidence showed that SARS CoV

and MERS CoV originated from bats the nature reser-

voirs then transmitted to human via intermediate hosts

civets and camels respectively [10 40 53 81 100]
Human SARS CoV infection originated from the direct

contact between humans and civets in markets or res-

taurants Closing wet markets and cleaning civet cut off

the spread chain of SARS CoV and effectively ended the

SARS epidemic [40 42 101] In contrast MERS CoV is

believed to have existed in camels for a very long time

and camels are widely distributed in Middle East and

African countries serving as important transport vectors

and sources of meat and milk for the local population
Therefore it is difficult to adopt the same strategy of

SARS CoV control in the prevention of future MERS

CoV outbreaks Until a comprehensive approach is

found which most likely will involve the effective vac-

cination of camels against MERS CoV among other

measures it is envisaged that sporadic human infection

will persist for some time in the future [11 70]

Bat viruses related to MERS CoV

Prior to the emergence of MERS CoV a group of bat

coronaviruses had been reported including Tylonycteris
bat coronavirus HKU4 BtCoV HI U4 in Tylonycteris
bats and Pipistrellus bat coronavirus HKU5 BtCoV

HKU5 in Pipistrellus bats in China [50 84 85] E isa

M Spain 2007 in Eptesicus isabellinus bats in Spain [86]
and N noc VM366 2008 NLD in Pipistrellus pipistrellus
bats in the Netherlands [87] Based on genomic se-

quence analysis these bat coronaviruses were grouped
into lineage C of the genus Betacoronavirus After the

outbreak of MERS MERS CoV related coronaviruses

were found in more bat species and countries [88 96]

Among these viruses full length or near full length ge-

nomes of BtCoV HKU4 BtCoV HKU5 SC2013 and

NeoCoV have been characterized By genomic analysis
of lineage C betacoronaviruses MERS CoV derived from

camels show high similarities to human MERS CoV with

99 5

camel isolates belong to the same coronavirus species

nt identities confirming that the human and
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likely natural reservoirs of MERS CoV or an ancestral

MERS like CoV It is hypothesized that bat MERS like

CoV jumped to camels or some other as yet unidentified

animal several decades ago The virus evolved and adapted
with accumulating mutations in camels and then was

transmitted to humans very recently It took almost a

decade from the first discovery of SL CoV in bats to the

final isolation of the SARS CoV ancestral virus from bats

so continuing surveillance is vital to uncover the origin of

MERS CoV and bats should certainly be a priority of

research Besides as the spike protein and host receptor

are key factors of cross species transmission of corona

viruses characterization of the receptor and key binding
sites of the spike protein will be important in estimating
host tropism of bat coronaviruses and predicting spillover
risk

Bat coronaviruses and human coronavirus 229E

HCoV 229E and NL63 HCoV NL63

HCoV 229E was found in the 1960s and causes com-

paratively mild common colds worldwide [102] A bat

coronavirus detected in Hipposideros caffer ruber in

Ghana termed Hipposideros GhanaKwam 19 2008 was

genetically related to HCoV 229E Its RdRp fragment
shared 92 nucleotide sequence identity with HCoV

229E and they were predicted to share a most recent

common ancestor MRCA only 200 years ago [58] A

recent study characterized more 229E related corona-

viruses discovered in hipposiderid bats from Ghana on

full genome level These bat coronaviruses were more

diversified and formed a single viral species with HCoV

229E Interestingly phylogenetic analysis revealed the

intermediate position of a 229E related alpaca virus be-

tween bat and human viruses These findings suggested
the ancestral origin of HCoV 229E in hipposiderid bats

and the role of camelids as potential intermediate hosts

was hypothesized [103]
HCoV NL63 was first isolated from babies suffering

of pneumonia and bronchiolitis in 2004 [104] To

date HCoV NL63 has been found worldwide with up

to 9 3 detection rate in hospitalized respiratory
tract samples [105] In 2010 a bat coronavirus termed

ARCoV 2 Appalachian Ridge CoV detected in North

American tricolored bat Perimyotis subflavus in the

US showed close relationship with HCoV NL63 The

MRCA for HCoV NL63 and ARCoV 2 was predicted
to have existed 563 to 822 years ago [106 107] Fur-

ther analysis indicated that HCoV NL63 can replicate
in cell lines derived from the lungs of tricolored bats

[107] These results suggest that prototypes of HCoV

NL63 may also exist in bats and there may also be a

bat origin of this human coronavirus

With human activity increasingly overlapping the habi-

tats of bats diseases outbreaks resulted from spillover of

bat coronaviruses will continue to occur in the future des-

pite the fact that direct transmission of bat coronaviruses

to humans appears to be rare To better prepare ourselves

in predicting and preventing the next emergence of a cor-

onavirus disease it is necessary to maintain our vigilance
in long term coronavirus surveillance studies in bats as

well as in other wildlife and livestock Combined with

other laboratory based studies such as receptor specificity
pathogenesis and animal infection a focus on continued

surveillance will help us to improve risk assessment as

well as to reveal the potential intermediate hosts that may

play an important role in the interspecies transmission of

various known and as yet unknown bat coronaviruses

Abbreviations

SAR5 5evere acute respiratory syndrome MERS Middle East respiratory

syndrome SARS CoV Severe acute respiratory syndrome coronavirus

MERS CoV Middle East respiratory syndrome coronavirus ORF Open reading
frame ACE2 Angiotensin converting enzyme 2 RBD Receptor binding
domain RBM Receptor binding motif DPP4 Dipeptidyl peptidase 4
SL CoV SARS like coronavirus MRCA Most recent common ancestor

Conclusions

Although the study of bat borne coronaviruses has only
started just about 10 years ago the scientific community
has already learnt a great deal of useful lessons which

will be instrumental in mitigating predicting and pre-

venting future zoonotic coronavirus outbreaks Some of

these lessons are summarized below

Bats harbor coronaviruses with great genetic diversity
It is believed that most if not all currently circulat-

ing alphacoronaviruses and betacoronaviruses in dif-

ferent mammals are evolutionally linked to ancestral

coronaviruses originated from bats Different species
of rhinolophid bats in China carry genetically diverse

SARS like coronaviruses some of which are direct

ancestors of SARS CoV and hence have the potential
to cause direct interspecies transmission to humans

Meanwhile different coronavirus species closely
related to MERS CoV are circulating in bats Bats are
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casusdefinities op te stellen voor intramuraal en extramuraal

Dit willen wij nu zo spoedig mogelijk communiceren met de ziekenhuizen

A s maandag is er een teleconference met ECDC en WHO over de casusdefinities zo nodig volgen dan verdere

aanpassingen

Met vriendelijke groet

10 1 10 2e

10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak^Q
3720 BA Bilthoven

10 2e
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10 2eTo Drivm nl]
10 2e

10 2a J] 10 2e

10 2a

10 t2e

10 2e

10 2e

10X29
10 2e

|@rivm nl]

r
Cc m

From

Sent

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Wed 2 5 2020 6 49 11 PM

Excuus wellicht ter aanvulling men kan er vanuit gaan dat een zoogdier de bron is geweest gezien het feit dat het

een betacoronavirus is Daarnaast wijst de fylogenie op de groep van hoefijzerneuzigen vleermuizen als

oorspronkelijke bron maar daar geldt dus dat het waarschijnklijk is dat er een tussen gastheer is net zoals bij
SARS CoV en MERS CoV

Misschien goed om te noemen zoogdier als bron

10 2eFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 19 46

|@rivm nl |10 2e

10 2e

10 2e ® 10 26

10 f2e

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

10 2e I0 2e 10 2«|@rivm nlw

@nvwa nl @rivm nl

10 2e |@rivm nlCc

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Hoi

Ik vind dat de huidige formulering te veel aandacht geeft aan de overdracht dier mens Er is momenteel maar 1

human CoV waarbij dit blijvend een rol speelt te weten MERS CoV Bij de andere 5 humane CoV is dit niet het

geval en wordt er van uit gegaan dat dit een eenmalig spill over event is geweest waarna viaH2H een uitbraak heeft

plaatsgevonden SARS dt niet meer onder de mens circuleert of waarna het virus endemisch is geworden in de

humane wereldpopulatie OC43 229E NL63 en HKU1

Mbt 2019 nCoV weten we dat nog niet eemalige spill over dan wel reeks aan spill over events Er wordt nu niet

vanuit gegaan dat er nu nog een dierlijke bron een rol speelt

Coronavirussen worden gewoonlijk doorgegeven van persoon tot persoon en in zeer zeldzame gevallen van dier op

mens

Groet 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 16 52

|@rivm nl10 2e I 10 126|@nvwa nlTo [n m m

10 2e 10 2e 10 2erivm nl k®nvmml l@rivm nl

10 2»l@nvwa nl @rivm nl

@rivm nlCc 0 0

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Nog een suggestie voor de zin over transmissie die vond ik niet zo duidelijk
Graeten

10 2e

Het virus wordt gewoonlijk doorgegeven via de kleine druppeltjes die bij het hoesten of niezen vrijkomen of overgedragen worden

bij direct lichamelijk contact

10 126 10 2» |@ rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 16 33

lr 10 2envwa nl rivm nlTo m

rivm nl |@rivm nl |@nvwa nl

|@rivm nl

I0 2e 10 126 10 2e|@rivm nl |@ rivm nlCc

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus
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Ok

Vriendelijke groet kind regards
10 2«

10 2e

10 2e 10 2e S nvwa nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 16 32

rivm nl 10 2e rivm nl rivm nbTo Mj m m nj m

| 5 rivm nl | S nvwa nlP] [[i]

@rivm nl

10 2e 10 2« 10 2S|@rivm nl l@ rivm nlCc

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

^ het eerste deel geen opmerking

Ik zou het aanvullende deel sowieso weglaten roept meer vragen op dan het beantwoord terwijl het advies over het

handelingsperspectief niet anders is dan normaal gesproken
Daarbij zou ik in het tweede deel niet het werkwoord handhaven gebruiken Dat kan misverstanden opleveren We gaan als

NVWA natuurlijk geen boete uitdelen als in een restaurant een rauwkost salade niet door en door verhit wordt vanuit een

advies over een aanbeveling

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e 10 2e q rivm nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 16 13

rivm nl I10 2e I0 2e 10 2el S»rivm nlAan

0 2e I0 2erivm nl |
I j5nvwa nl

@nvwa nl

l S rivm nl

10 2e 10 2»| 5 rivm nl 5 rivm nlCC H M

Onderwerp FW Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Urgentie Hoog

1D 2e I 10 2eBeste 10 2e10 2e

Ik kreeg onderstaande vraag via VWS WVGP

Volgens mij hebben daar VWS al eerder op geantwoord Maar goed
Staan we nog achter deze formulering Is ook conform andere public health institute websites

Coronavirussen worden meestal doorgegeven tussen dieren en mensen en van persoon tot persoon Aangenomen wordt dat de

bron van het 2019 virus dieren is maar de exacte bron is nog niet bekend Het virus wordt gewoonlijk doorgegeven via direct

contact van het slijmvlies door infectieuze druppeltjes bijvoorbeeld inademen van het virus in de lucht door het niezen van iemand

die besmet is

Ervaring met SARS en MERS suggereert dat mensen niet door voedsel met het virus worden besmet Het is dus onwaarschijnlijk dat

het virus wordt doorgegeven via voedsel en er zijn nog geen aanwijzingen dat dit gebeurt met het Coronavirus 2019

Coronavirussen hebben een gastheer dier of mens nodig om in te groeien en kunnen niet in voedsel groeien

Eventueel aanvullend

Het is mogelijkdat besmette personen het virus kunnen introduceren in het voedsel waaraan ze werken door hoesten en niezen

of door handcontact tenzij ze zich strikt houden aan goede persoonlijke hygienepraktijken De Wereldgezondheidsorganisatie

WHO adviseert dat standaardaanbevelingen om de blootstelling aan en de overdracht van een reeks ziekten via voedsel te

verminderen worden gehandhaafd

Vriendelijke groet kind regards
I0 2e

10 2e
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10 2e

^^^^ 53 minvws nl10 2eFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 15 16

I 53rivm nlTo

10 2e 10 2e 10 2el £ minvws nl [ £3minvws nlCc m

Subject FW Sitrap 9 Nieuw coronavirus

10 2e

Hartelijk dank voorje toezegging om een antwoord te geven op de vraag wat er bekend is over de mogelijke overdracht van

coronavirus van voedsel naar mens Hieronder staat de mailwisseling die de basis vormt voor de vraag

Wij hebben inmiddels al beg repen dat er geen rauwe producten van dierlijke oorsprong van China naar de EU worden

geexporteerd maar de vraag wordt ook ingegeven met het oog op de export van andere voedingsmiddelen naar de EU

Daarnaast moeten we natuurlijk ook mogelijke toekomstige aanwezigheid van het virus in Europa in onze beschouwingen
betrekken

Met vriendelijke groet

10 2e

101 28

10 2e

Ministerie van Voiksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassuspiein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

10 28
10 |2

10 28 10 2e 53minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 14 58

Aan 10 2e 5 minvws nl

i 10 2e 10 2el{fiffifl 5 minvws nl [ 53minvws nlCC Fj 10 2g

[53minvws nl10 2g

Onderwerp RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Hoi 10 2e

Goede vraag Er staan veel Q A s op de website van het RIVM over pakketjes uit China maar ik kan zo geen Q A s vinden over

risico s i r t voedsel

Ik denkdus dat het goed is om inderdaad even een inderdaad geruststellend antwoord te vragen bij de contactpersonen die je
bij het RIVM hebt

Groet

10 2e

10 2e 10 2e l S minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 14 51

Aan 0 2e 10 2e 2e 10 2eI Sminvws nl @minvws nl

B@minvws nl28 10 28 10 28a^minvws nbjB

Onderwerp RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

CC m

Hoi I0 2g

Ik kreeg vanochtend een telefoontje van de FNLI levensmiddelenindustrie Zij vroegen zich af of er ergens iets is aangegeven
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over de risico s in reiatie tot voedsel FNLI krijgt vragen van de levensmiddelenindustrie en wil zo mogelijk verwijzen naar een

geruststellend antwoord hierop door het RIVM een autoriteit iig
Weet jij of hier bij het RIVM iets over is gezegd
We kunnen ook zelf even contact leggen met ons bekende deskundigen bij het RIVM

Ik hoor graag

i0 2g

10 2« 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 14 46

10 2gSminvws nlAan mm

|@minvws7rii rB
nctv minienv nl

l@igj nlm m Mm

rivm nlm m to m m

minvws nl |
M@minvws nl

@minvws nlm m m

EE i° 2e B@minvws nl |
M@minbuza nl

|@minvws nlm m m

l@rivm nl Crisiscoordinator BZm mj m

10 2eminbuza nl l@minaz nl DCC BZK gg@minbzk nl DCC LNV B
minvws nl

minlnv nlm m

10 2eNminienw nl minvws nlm m m

10 2e

10 2» B 10 2e

^wSJnvmmb
B^riyrnjll |
l@minjenv nl

|@rivm nl l@nctv minjenv nl

|@minszw nl

m [M m m

|@rivm nl |@minbuza nlm m rn

DCO | 10 2eBB@igi nl ^B^U£cmaiLnlLOCC m p]

10 2e minvws nl min buza nl tl@minvws nl

minvws nl

m

nctv minjenv nl

^B@minbuza nl H

^B@minvws nl ^
|@minvws nl

Onderwerp Sitrap 9 Nieuw coronavirus

iRj nlNCC 1
m m m

B BHgy^M@minbuza nl

itM@iaj nl B
^J@minvws nl

l@igi nl B

m m

W m m

Beste collega s

Bijgaand ontvangt u de 9e situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS over de uitbraak van het nieuwe

coronavirus in China

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar^^^iD mi nvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage _

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via^^Baminvws nl

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2gio 2e

f10 2gMinisterie van Volksqezondhetd Welziin en Sport

I0 2g
10 28

Parnassusplein 5| 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This messr

requeste
transmission of messages

age may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

id to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resul

you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

I tin
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www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

ge may contain information that is not intended for

id delete

This messa

sender an

you If you are not the addressee or if this messa

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

was sent to

erent in the

1 by mistake
ctronic transm

uested to inform the

essages£
you
elec

you are req
lission of m
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

RIVM Lab lnfact

Fri 2 28 2020 1 28 15 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd

Hij is in Noord Italie besmetgeraakt GGD

random deze patient

10 2e

s bezig met bet contactonderzoek10 2e

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

|waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

verblijft in thuisisolatie ^Js ook in Noord ltalie besmet geraakt maarheeft geen link

met de eerste patient De GGD^^^^^Jbrengt in kaart metwie deze patient contact heeft

gehad

vastgesteld in het 10 2S

10 2e

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische
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laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in
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samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 03o| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010 1

10 2g

I0 2g I0 2g

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2s

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

|@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



14279318



14279319

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Wed 2 26 2020 3 22 32 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 19

26 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 18 van dinsdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht

19 met informatie over de volgende onderwerpen

• Situatie op Tenerife

• Herziene casusdefinitie

• Opschalingslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en intramurale surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

• In voorbereiding

Bericht

Situatie op Tenerife
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Op Tenerife is bij een patient COVID 19 vastgesteld Het hotel waar deze man verblijft is

gesloten en alle mensen zijn in quarantaine geplaatst onderwie ook Nederlanders De Spaanse

autoriteiten zijn bezig met contactonderzoek ook retrospectief vanaf het moment dat deze

patient klachten kreeg Erwordt een lijst met Nederlandse contacten opgesteld De LCI zal

GGD en op de hoogte stellen van deze contacten wanneer deze lijst beschikbaar komt

Herziene casusdefinitie

Zoals gisteren bericht is de casusdefinitie herzien Daarbij zijn de landen regio s met

wijdverspreide transmissie uitgebreid Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die zich

vanaf nu melden Het is niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan de

casusdefinitie voldeden maar nu wel

Opschalingslaboratoria actief voor irttramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten dat verzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intram urale

verdachte patient zal worden aangepast met toevoeging van deze 12 regionale

opschalingslaboratoria

De opschalingslaboratoria zijn volledig operationeel als ze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten succesvol hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratorium is

sprake van een bevestigde patient

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen
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11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Het is belangrijk om u te realiseren dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte groep A is

Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel inzetten van

diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en aan de LCi

Voor overleg over casuistiek of mogelijke verdenkingen kunnen behandelaren en microbiologen

terechtbij de regionale GGD

Wij vragen aan intramurale behandelaren en microbiologen extra aandacht voor de

communicatie rond de eerste positieve SARS CoV 2 patienten die geconfirmeerd moeten zijn

door de centrale labs Vanwege de landelijke implicaties worden behandelaren in ziekenhuizen

gevraagd om niet meteen de mediate informeren over een positieve patient maar eerst af te

stemmen met het RIVM Hiervoor kunt u contact opnemen met de LCI

Het diagnostisch algoritme voor een extramurale verdachte patient wordt op dit moment om

logistieke redenen niet gewijzigd Extramurale diagnostiek zal nog steeds centraal bij EMC en

RIVM ingezet worden In verband met de landelijke coordinate bij een meldingsplichtige ziekte

groep A zal de situatie opnieuw beoordeeld worden wanneer de 12 regionale

opschalingslaboratoria de komende dagen volledig operationeel zijn

GGD en vragen wij bij het insturen van monsters om het aanvraagformulier volledig in te

vullen met speciale aandacht voor het land van blootstelling

Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

Met alle overige laboratoria in Nederland die geen opschalingslaboratorium zijn zijn ontwikkelde

protocollen voor implementatie van diagnostiek gedeeld door het Erasmus MC en RIVM IDS De

laboratoria kunnen zich hiermee voorbereiden op het zelf uitvoeren van diagnostiek

Ook deze laboratoria wijzen wij er nogmaals op dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte

groep A is Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel

inzetten van diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en

aan de LCI

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens



14279319

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010I0 2g 10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI riehtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

| Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

■ Clb RIVM

GGD Groningen RAC

10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10X28 Clb

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebrnik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en
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[ili]

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 18

RIVM Lab lnfact

Tue 2 25 2020 3 55 49 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 18

25 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 17 van maandag 24 februari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 18 met informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Herziene casusdefinitie 25 02 2020

• Monitoring teruggekeerde passagiers cmiseschip ’Westerdam

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2 Tot nu
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toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims De logistiek rand triage diagnostiek en

bemonstering loopt vooralsnog volgens afspraak en naartevredenheid waarvoor dank

Herziene casusdefinitie 25 02 2020

Gisteren heeft internationaal afstemming plaatsgevonden bij ECDC Deze afstemming heeft

geleid tot een aanpassing van de gebieden met wijdverspreide en lokale transmissie Op basis

van deze discussie hebben we Zuid Korea en een aantal gemeenten in Noord ltalie

toegevoegd aan de landen regio s met wijdverspreide transmissie Op dit moment is

onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en specificiteit in een

veranderende epidemiologische situatie

Ook in Iran is wijdverspreide transmissie Hoewel de informatievoorziening vanuit Iran slechts

langzaam op gang komt meldt Iran relatiefveel sterfgevallen Ook zijn ermeerdere

Internationale importgevallen vanuit Iran gem eld Wij gaan daarom uit van wijdverspreide

transmissie Wij willen benadmkken dat artsen laagdrempelig kunnen overleggen met GGD en

LCI als het gaat over casui stiek zeker random Iran

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie”

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet Ran laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Zuid Korea en Iran Daarnaast enkele gemeenten in Italie Codogno Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone Casalpusterlengo
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Castiglione d Adda Fombio Maleo Somaglia Bertonico Terranova dei Passerini

Castelgerundo en San Fiorano regio Lombardije en V o Euganeo Mira regio Veneto

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Japan Maleisie Thailand Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie Daamaast

is lokale transmissie vastgesteld in de regio s Piemont Lombardije Veneto en Emilia Romagna

in Italie Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met een pneumonie en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van

de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest in overleg met de LCI getest

kunnen worden om COVID 19 uit te sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalqoritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Bij een van de passagiers die gevaren heeft op het cruiseschip ‘Westerdam’ is COVID 19

vastgesteld in Maleisie Het bet reft een niet Nederlandse passagier die klachten ontwikkelde na

het verlaten van het schip Het bedrijf Holland Amerika Lijn heeft passagiers van de ‘Westerdam’

een brief gestuurd waarin zij verklaren dat de patient SARS CoV 2 negatief is op basis van

informatie van de Maleisische autoriteiten Zij verklaren op basis hiervan dat monitoring niet

meer nodig is Ook wij hebben twijfels over de eerste uitslagen van deze patient maar de

juistheid hiervan is niet meerte achterhalen Voor de goede orde geen van de andere

passagiers van de ‘Westerdam’ is positief getest Vanwege de onduidelijkheid over de eerste

test adviseren wij passieve monitoring van de teruggekeerde passagiers van het cruiseschip

‘Westerdam’ op dit moment te continueren Actieve monitoring kan omgezet worden in passieve

monitoring Deze overwegingen kan de GGD eventueel communiceren met betreffende

passagiers
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In voorbereiding

• Aanpassing diagnostisch algoritmeverdachte patient intra en extramuraal

• Opschallngslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en voor surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland voorbereiden op diagnostiek

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laag risicocontacten

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030j | ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 01 oj

10 2g

10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Erasmus MC |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

| Clb RIVM QB

GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
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strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai°x2@rivm nl

Service

C10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

l@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

RIVM Lab lnfact

Mon 2 24 2020 1 31 46 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 14 van maandag 17 febmari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

Casusdefinitie

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Reisadviezen

Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

Monsterafname

Rooster laboratoria Erasmus MCen RIVM

In voorbereiding

Bericht
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Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afstemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie
’

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde intectie met SARS CoV 2
’

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV

2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden

met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provinces Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die
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in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokaletransmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onathankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie bet Triage en diaanostiekalaoritmet en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te overwegen bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen

Voor actuele reisadviezen kunt u terecht op de website van Buitenlandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten’ toegevoegd aan de casusdefinities Onder een Uitgesloten

geval’ in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdacbte casus de status ‘GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen
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Bij een conclusive testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten weer op EPIcommentaar als de 14

dagen monitoring nog nietzijn afgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven

en zet de GGD de casus op GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn afgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status ‘RetourEPf EPI sluit de casus af met de status ‘AkkoordEPI

Osirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

Uit een studie van Y Yang uit China is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaqnostiekalqoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS
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De dag dat een casus aanaemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraao heeft ontvangen

Uitzonderina ernstig zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op klinische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030j ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

10 Zg

buiten kantooruren 01010 2g 10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

M Clb RIVM

GGD regio Utrecht RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2S 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct



14279321

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 28 |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

RIVM Lab lnfact

Mon 2 17 2020 3 13 28 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 14

17 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na een lnf@ctbericht 13 met informatie over de monitoring van passagiers van cruiseschip

Westerdam dat zondag 16 februari alleen naar de GGD en is gestuurd ontvangt u hierbij

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Update triage en diagnostiekalgoritme

• Locaties voor ‘thuis isolatie

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2



14279322

Tot nu toe zljn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Update triage en diagnostiekalgoritme

Het triage en diagnostiekalgoritme is aangepast

We werken voortaan met een dienstdoend laboratorium Erasmus MC of RIVM IDS waar

onathankelijk van de woonplaats van de patient de monsters naar toe gestuurd worden Tijdens

het gesprek over de indicatiestelling tussen LCI en de aanvragend arts wordt besproken welk

laboratorium voor de betreffende aanvraag het dienstdoend laboratorium is Bij de LCI is het

rooster bekend welk laboratorium wanneer dienst doet Erasmus MC of RIVM IDS

Voor patienten buiten het ziekenhuis bepaalt de GGD in goed overleg met de LCI wanneer

bemonsterd gaat worden Meegewogen dientte worden de haalbaarheid wenselijkheid en

noodzaak van een spoedbemonstering en het tijdstip waarop het monster op het lab kan zijn

Materiaal dat afgenomen is kan 24 7 opgestuurd worden naar het laboratorium van dienst

Al het materiaal dat voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het

laboratorium van dienst Materiaal dat na 18 00 uur binnenkomt wordt in principe de volgende

ochtend ingezet Echter op klinische indicatie bijv als het een ernstig zieke patient op de IC

betreft kan ook na 18 00 uur cito getest worden

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

De GGD’en zijn in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk voor het verzorgen van

faciliteiten in de regio voor patienten met COVID 19 die niet in het ziekenhuis opgenomen

hoeven te worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

Voor de beoordeling van de geschiktheid van gebouwen als locatie voor de isolatie van

patienten kan naast een deskundige infectiepreventie ook de veiligheidsregio worden

ingeschakeld de brandweer beschikt over de deskundigheid en technische gegevens om

luchtcirculatiesystemen te beoordelen Bij een gebouw dat gebruikt wordt voor de isolatie van

patienten is het belangrijk dat er geen circulatie van lucht tussen de verblijfsruimtes van de

patient en andere ruimtes is

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten
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Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010 10X29io 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM ialgemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2s

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2» Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuld RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

10 2« 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichten arc hi ef is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via» H2@ rivm nl
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Service

f10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 12

RIVM Lab lnfact

Thur 2 13 2020 2 01 59 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 12

13 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten ontvangt u dit Lab inf@ctbericht met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Nieuwe naamgeving

• Uitgevoerde diagnostiek

• Locaties voor thuis isolatie

• Voorbeeldbrieven

• Therapie

• In voorbereiding

Bericht

Nieuwe naamgeving
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De WHO heeft de nieuwe naam bekend gemaakt voor de ziekte die het nieuwe coronavirus

veroorzaakt namelijk COVID 19 Het International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV

heeft ook het vims dat deze ziekte veroorzaakt hemoemd Voorheen heette het vims 2019

nCoV de nieuwe naam is SARS CoV 2 Vanafvandaag zal informatie over het ziektebeeld op

de RIVM website te vinden zijn onder de nieuwe naam COVID 19 De meest actuele versie van

de richtlijn en alle bijlagen vindt u ook onder de C’ van COVID 19

op https lci rivm nl richtliinen COVID 19

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

Conform het Generiek draaiboek is de GGD in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk

voor hetverzorgen van faciliteiten in de regio indien patienten met COVID 19 niet in het

ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

De GGD heeft de deskundigheid om te adviseren of een locatie hiervoor geschikt is Zo nodig

kan de deskundige infectiepreventie overleggen met het LCHV

Voorbeeldbrieven

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld met dank aan GGD

Twente

• Informatiebriefvoor een patient met COVID 19 opgenomen in een ziekenhuis

• Informatiebrieven voor een verdachte patient en voor een bevestigde patient met COVID

19 in thuisisolatie

• Informatiebriefvoor huisgenoten van een patient met COVID 19 in de thuisisolatie

• Informatiebriefvoor contacten van een patient met COVID 19

De brieven zijn te vinden op https lci rivm nl richtliinen COVID 19 onder het kopje

Informatiebrieven en zijn eventueel aan te passen aan het eigen GGD format

Therapie

Er is geen geregistreerde therapie voor COVID 19 Wei blijkt uit recente in vitro data en

diermodellen dat de polymeraseremmer Remdesivirvan de firma Gilead mogelijk zorgt voor

antivirale activiteit
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Daarom is er in China een gerandomiseerd onderzoek gestart naar de behandeling van COVID

19 bij de mens met Remdesivir Ook bij patienten met vastgestelde COVID 19 in Nederland is er

via het RIVM toegang tot deze experimentele therapie mocht de behandelend arts dit

geindiceerd vinden Deafdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van

het RIVM heeft ministeriele toestemming tot import van deze medicatie Bij een bewezen infectie

zal de LCI de contactgegevens van de firma Gilead en van DVP aan de behandelend arts

mededelen De intraveneuze medicatie inclusief behandelprotocol wordtdan beschikbaarvoor

de behandelaar

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

Contactgegevens

• RIVM LCI en LCHV tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010

io 2g

l0 2g 10j 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2s Clb RIVM ■

| | Erasmus MC

■ DVP RIVM H

RAC regio NH FI

10 2e ■ Clb RIVM

| Clb RIVM |

Clb RIVM |

10 2b Clb

RIVM |

RIVM H

RIVM ■
Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2® 10 2« Clb

10 2e 10 2b Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viappw2@rivm nl

Service

C10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 43 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

jbuiten kantooruren 01 ojdO 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM RAC

RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb 10 2e 10 2e

KMfeBI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

10 2aU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



14279325

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 10

RIVM Lab lnfact

Wed 2 5 2020 3 17 52 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 10

5 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1

en 3 februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende infomnatie over de volgende

onderwerpen

• Casusdefinitie

• Actuele cijfers

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

• Stappenplan bevestigde patient

• Osiris vragenlijst online

Bericht

Casusdefinitie



14279325

De LCI ontving de afgelopen dagen diverse signalen dat de nieuwe casusdefinitie waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen extramurale en intramurale patienten tot onduidelijkheid leidt

over het beleid op het grensvlak tussen extramuraal en intramuraal zoals de spoedeisende hulp

Daarom zal de casusdefinitie a s vrijdag opnieuw in het Responsteam worden geagendeerd

Daama voigt een Lab inf@ct bericht

Actuele cijfers

Op de RIVM website is nu een link opgenomen naar de website van de John Hopkins

Universiteit De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal

gediagnosticeerde patienten met het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het

aantal patienten dat gezond verklaard is De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de

informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen

zitten in de daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de

websites van de WHO en ECDC

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt tot ‘Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N De url van de richtlijn is

httas lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de meest actuele versie van de richtlijn en alle

bijlagen De bijlagen zijn opnieuw gerangschikt

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme

2 Stappenplan bij een bevestigde patient met 2019 nCoV

3 Thuisisolatie van een patient met 2019 nCoV

4 Protocol beleid contacten van een patient met 2019 nCoV

5 Arbo inf@ct

Omdat directe hyperlinks naar de bijlagen niet meerwerkzaam zijn zodra de bijlage wordt

aangepast zal voortaan in Lab lnf@ct berichten alleen gebruik worden gemaakt van hyperlinks

naarde richtlijn pagina

Stappenplan bevestigde patient

Bij de LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ is als bijlage 2 een stappenplan opgenomen

waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden na een bevestigde infectie met

2019 nCoV
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Osiris vragenlijst online

Sinds gisteren is aan Osiris het meldsysteem voor melding van GGD aan RIVM een vragenlijst

over 2019 nCoV infectie toegevoegd Aan de GGD en wordt gevraagd bij een melding van een

verdenking op 2019 nCoV infectie waarbij diagnostiek wordt ingezet deze vragenlijst in te

vullen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 01 Oj

^ buiten kantooruren 01 o|

10 2g

10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiel

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hopkins universiteit

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD Geldetland Midden

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e

101 20Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
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geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Hetberichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viai0H2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

RIVM Lab lnfact

Mon 2 3 2020 4 18 39 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide terugkeer Nederlanders uit Wuhan

Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie
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gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht geval

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een tonginfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keeipijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke
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beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV infectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgtveel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan

10 2e

Zij zullen conform de afspraken met de Chinese autoriteiten na hun

coordineert de

10 2e

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD

monitoring van deze personen in afetemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

10 2e

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 01 Oj

0 buiten kantooruren 01 o|

i0 2g

10 2g



14279326

Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• dagelijkse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM |

Clb RIVM

GGDZuid Holland Zuid

~|Clb RIVM

I0 2e l Clb RIVM |

■ Clb RIVM

NHG

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM |

10 2e 10 2s 10 2e | Clb
10 2e 10 2e 1 10 2e | Clb

10 26 Clb RIVM 10 2S Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 8

RIVM Lab lnfact

Sat 2 1 2020 1 31 05 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 8

1 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op ons Lab inf@ctbericht van gisteren 31 januari ]l ontvangt u een SPOED

Lab infactbericht over de aanpassing van de casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek bij

patienten in het ziekenhuis We verzoeken de artsen microbioloog deze aanpassing binnen hun

ziekenhuis te communiceren naar de relevante specialismen

Bericht

Zoals gisteren reeds aangekondigd heeft de WHO een nieuwe casusdefinitie gepubliceerd Dit is

aanleiding voor ons om onze casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek aan te passen Er

wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal die is niet

gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden opgenomen Alleen

voor patienten die in het ziekenhuis opgenomen worden is het epidemiologisch criterium

uitgebreid naar een verblijf in heel China
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Casusdefinitie

Verdacht geval

ExtramuraaI ongewijzigd

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meervan de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoirziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een longinfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Indien u vragen heeft over een verdenking op 2019 nCoV infectie kunt u contact opnemen

met de LCI

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030| ook buiten kantooruren bereikbaar10 2g
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• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

^ buiten kantooruren 01 oj

d0 2g

10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO {zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Erasmus MC

ggd zuid vumr

io 2e Cib RIVM 10 2e Clb RIVM |

| Cib RIVM

10 2e

10 2e Cib RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

|@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



14279859

10 2g miiai10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2eTo

HHfftrivm nil 10X28 ■ivm nl]m

10 2e 10 2e 10 128|@rivm nl] | iQ 2g @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Fri 2 7 2020 8 53 36 AM

Subject FW Concept besluitenlijst DR 4 februari en vastgestelde besluitenlijst DR 28 januari 2020

Concept DR 2Q20 Q2 Q4 pdf

Goedemorgen alien

Hierbij het actuele DR verslag

Inhoudelijk een acties voor C D nml hetopstellen van een discussiestuk over het inzetten van influencers voor

promotie van RIVM onderwerpen
De aanleiding hiervoor is een lopende campagne De impact van de keuze reikt verder dan alleen die campagne

Daarom is het belangrijkom hier als instituut eerst op strategisch niveau mening over te vormen Ik ben zelf voor

innovatie het opzoeken van grenzen en zeker voor het slim omgaan met nieuwe media en ontwikkelingen Echter

moeten we bewaken dat dit in de voile breedte van het imago en reputatie van het RIVM past Een uiting in een

dossier kan terug komen in een discussie op een ander dossier Deze DR discussie ga ik met een aantal deskundige
collega s voorbereiden Ik hoef geen ik ben voor of ’tegen te horen maar wil juist een zo breed feitelijk en

objectief mogelijk beeld verzamelen Laat het me weten als je mee wilt praten zowel vanuit M8cV I8iV en V8iZ

perspeotief We plannen dan een eerste bijeenkomst waarin we hetonderwerp uitdiepen en een nota voorbereiden

@SecretariaatCOM

Verder actualiteiten over corona stikstof en bij wvttk de aangekondigde Gateway Review

Hartelijke groet 10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1 3720 BA BiIthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

www rivm nl

10 2e

10 2e 10 2e @ rivm nlVan

Verzonden vrijdag 7 februari 2020 09 18

10 2e 10 2em |@rivm nl |@rivm nlAan m m

|@rivm nl K| rivm nl |
^B@rivm1nl

m In

^rivm nl |
M@rivm nl

^J@rivm nl

@rivm nl H

@rivm nl

|Mf5 rivm nlH

2e 10 2b|@ rivm nl |@rivm nl

l@rivm nl M@rivm nl

|@rivm nl I

m

3j@rivm nl mm m m

|@rivm nl |@rivm nlmRj m m

10 2e|@rivm nl |@rivm nluj m m

|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlmini m

|@rivm nlCC m

Onderwerp Concept besluitenlijst DR 4 februari en vastgestelde besluitenlijst DR 28 januari 2020

Beste collega s

Hierbij de concept besluitenlijst van de DR vergadering van 4 februari en de definitieve besluitenlijst van de DR vergadering van 28

januari 2020

De definitieve DR besluitenlijsten zijn ook te vinden op RIVM Doc klik hier

Met vriendelijke groet

10 128
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10 2»

10 26

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2e
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[10 2e 10 2e 10 2«To |@rivm nl] |@rivm nl]m

10 2e f5 rivm nll|l0 2e |
10 2e 10 2eCc @rivm nl]

10 2eFrom

Sent

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

Wed 2 26 2020 2 53 14 PM

Ik heb

overeenkomt met wat nodig is voor het ECDC protocol Hierbij aangegeven dat dit niet automatisch opgenomen

hoeft te worden in het dagelijkse bestand maar dat het data in het kader van het onderzoek betreft

gevraagd we welke data worden geregistreerd omdat we willen kijken in hoeverre dat10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 15 48

10 2e 10 2e t0 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

d0 2eJa bij het overleg vorige week met LCI en

■umaaaaan dat de HPZone database onderdeel is van het OMV project waarbij er een renV opzit welke gegevens

doormogen naar de export voor landelijke analyses en ook hoe die landelijke analyses eruit mogen zien Ik zag het

GGD BZO en beheerder HPZone gaven10 2s en

meer als een stroomversnelling waar we nu gezamenlijk aan werken en dat we alle gegevens die digitaal
beschikbaar zijn moeten kunnen benutten voor respons optimalisatie maar dat idee werd niet gedeeld

Ik denk dat het dus nodig is om de FFxx duidelijk apart neer te zetten van de reguliere gegevensverzameling voor

de gegevens vanuit Osiris zie ik geen probleem om ze in de FFXX te benutten maar van vanuit HPZone dus wel

Misschien moet er aan een 2e export uit HPZone gewerkt worden met een meer uitgebreide gegevensset waarbij
de GGD dan aanvinkt of de casus meedoet met de FFXX en of de gegevens dus in de uitgebreide set kunnen

komen

10 2eGroetJ

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 15 30

l@rivm nl @rivm nlTo m m rn m

|@rivm nl @rivm nlCc mm m

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

10 26Zelfde antwoord eigenlijk als net aan

vraag aan LCI zorgvuldig te formuleren en ook afstemmen met

ook al even over bij een overleg over parameters voor de beschrijvende epidemiologie

Volgens mij kan het wel maar wel onderbouwd Belangrijk om deze

in cc We hadden het er maandag10 2e

mm 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 14 57

10 2e

10 2e

3 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

@rivm nl

@rivm nlTo

2eCc

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

10 2b
Dank je|
gestart bij de contacten Is dit nog te exporteren denk jel

Voor het FFX protocol zou het ook belancjnjj^^n om te weten welke symptomen wanneer zijn
of is dat lastig10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 14 51

10 2e I0 2e 10 2e «0 2e|@rivm nl @ rivm nlTo

10 2e 10 2e @rivm nlCc

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

Ja dank je

Dus als we aanleiding zien kunnen alle relevante variabelen geexporteerd worden in principe

10 29 10 2e @rivm nlVan
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Verzonden op woensdag 26 februari 2020 14 42

Aan 10 2el@rivm nl Marit de Lange j @rivm nlm

l@rivm nlCC W

Onderwerp RE 2019 nCoV update en oproep

Bedoel je dit bestand 10 2e

Belangrijk om te weten dat niet alles wat in HPzone geregistreerd wordt automatisch in het export bestand zit

Bijvoorbeeld soort contact huishoud etc wordt nu niet geexporteerd Dit is wel mogelijk maar vooralsnog gebeurt
het niet omdat er geen aanleiding is in het kader van contactmonitoring

Ik zal navragen welke variabele geregistreerd worden en welke daarvan ook geexporteerd
From

Sent woensdag 26 februari 2020 14 32

10 2e I0 2e Srivm nl

10 2e 10 2e 5 rivm nlTo

Cc

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

00 2eHoi

10 2« 10 2eIk heb de link naar de beschrijving hiervan nu niet paraat| kan jij dit delen Groeten

10 2e 10 2e grivm nlVan

Verzonden op woensdag 26 februari 2020 14 28

Aan @rivm nlm rn

|@ rivm nlCC

Onderwerp RE 2019 nCoV update en oproep

Dat had ik inderdaad ook al op mijn to do lijstje voor morgen staan Hiervoor zou het ook goed zijn om te weten

wat er voor de contacten al wel of niet wordt nagevraagd in hpzone Weten jullie dit inmiddels al

10 2eGroeten

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 14 05

@rivm nlTo

@rivm nlCc m m

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

10 2nHoi

Ik kan me goed voorstellen dat het voor jou lastig is om je agenda helemaal leeg te maken in de komende maanden maar prima om

te bespreken met^^^j Het zou al heel fijn zijn als jij morgen nog een goede blik wilt werpen op het ffx protocol en een overzicht

kan maken welke informatie er gevraagd wordt in het ffx en de diverse WHO en ECDC protocollen en welke we al verzamelen in

osiris Dan kunnen we een goede afweging maken of het amendement of evt zelfs osiris hpzone nog aangepast moet worden

voor indiening bij de mete

Groeten

10 2e

10 2« 10 2e @rivm nlVan

Verzonden op woensdag 26 februari 2020 13 54

@rivm nlAan

@rivm nlCC [jj

Onderwerp RE 2019 nCoV update en oproep

101 20Hoi 10 2een

Ik heb zeker interesse maaMk heb weinig tot geen ervaring met R en of ik mijn agenda geheel vrij kan maken dat

zal misschien lastig zijn Misschien dat we het er morgen even over kunnen hebben Ik zal even een kort101 20
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overlegje inplannen

10 2eGroeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 17 36

^^rivmJTb rivm nl ^B 5 jwmjTl

^B@rivm nl

| S rh rr nK J

To m m M m m

rivm nl

l@rivm nl

| 5 rivm nl liljfifcQI 1

rivm nljn m nj

l@rivm nl l@rivm nlM m pi

Sl@rivm nl

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

Cc

Dear all

Given new developments in Italy the risk of rapid importation of COVID 19 to the Netherlands has increased When

that happens we would like to have a small first line EPI surveillance response team of 2 persons that will

• handle all notifications in Osiris check notification data communicate with GGD in case of incomplete or

inconsistent data ensure upload to Tessy ECDC

• handle contact monitoring data also checks and communication and

• do descriptive analyses and make reports

As there already are scripts in R that we can build on it would be preferable if the team already has experience

working with R

Naturally you will not work in isolation but with the persons already involved so far

We anticipate that involvement in this team will require your full attention once cases are detected in NL I

understand that it may not be possible for all of you to drop almost everything you are working on now but

please do let me and your head of department know when you feel you could

Best wishes

10 2e

10 2eFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 17 19

rivm nl

l^rivmml ^H

rivm nl ^wSrivmmb
^ |SnvmjTl j^

|@rivm nl P

To m

l@rivm nl m

10 2e |@rivm nl

2e@rivm nl |J
Ql@rivm nl

Subject RE 2019 nCoV update en oproep

l@rivm nl |fjj] @rivm nl

Cc | m

Dear colleagues

Thanks so much for volunteering to assist in 2019 nCoV related activities

For now the small team already involved can handle things well but we will certainly contact you when the need

arises

Have a nice weekend

Best wishes

10 2»

10 2e 101 2 @rivm nlFrom

Sent dinsdag 28 januari 2020 12 33

10 2g 10 2« @rivm nlTo

Subject 2019 nCoV update en oproep

Beste EPI ers
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Jullie volgen waarschijnlijk ook allemaal nauwlettend het nieuws over het nieuwe coronavirus

Er zijn nog geen cases gevonden in Nederland maar de kans is redelijk aanwezig dat dit nog wel gaat gebeuren

Vanochtend was het eerste overleg van het responsteam ^^3en ik sluiten voorlopig aan vanuit EPI

hebben al een eerste versie van de vragenlijst voor in Osiris gemaakt er op vooruitlopend
dat het BAO het advies van het OMT vandaag overneemt om 2019 nCoV categorie A meldingsplichtig te maken

Ook voIgt overleg met LCI over hoe de contactmonitoring het beste vast te leggen qua data en database

10 2e

Mochten er cases gevonden worden in Nederland dan zouden we een klein team samen willen stellen voor de

surveillance en alles wat daar bij komt kijken Daarvoor zou het mooi zijn een lijstje mensen te hebben die zich

hier voor een iets langere tijd voor vrij zou willen en kunnen spelen Eventueel kunnen mensen elkaar ook aflossen

in de tijd

Mocht je daar interesse in hebben en denk je dat het eventueel in te passen is laat dat dan weten aan je

afdelingshoofd en mij Het kan uiteindelijk niet nodig of niet mogelijk blijken te zijn maar we willen voorbereid zijn

Groet

10 2e
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|@rlvm nl] EEB10 2e 10 |2e lO C2e 10 2eTo @rivm nl]
irivm nlMJ

Cc |@rivm nl]
From

Sent Wed 2 26 2020 8 02 43 AM

Subject RE {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

10 2eHoi

Aangezien de casusdefinitie nog wel een aantal keer aangepast zal worden lijkt het me inderdaad handig als we

kunnen verwijzen naar een landenlijst qua reishistorie Deze is te vinden op https lci rivm nl richtlijnen covid 19 dus

handigst lijkt om daar naar te verwijzen

En inderdaad lijkt me ook dat deze aangepaste instructie gewoon in Osiris kan zonder dat we dit ook in ^@ct bericht melden

maar wilde dat toch even checken

Groeten

I0 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 17 37

10 2e 10 2e 10 2» 10 2e@rivm nl @rivm nlTo

|@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Subject RE Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

Cc

De casus definitie in osiris zal weer aangepast moeten worden Dit kan op basis van het^^0@ct bericht van

vandaag maar het zou handig zijn als naar een site verwijzen kan worden waar de meest actuele data staat In elk

geval voor de landen waar transmissie is

Dat scheeltl 10 2e veel werk

Waar ik op doelde was de aanpassing in de instructie voor osiris

Patienten die worden getest om COVID 19 uit te sluiten en die in gebieden zijn geweest waar beperkte lokale

transmissie is voldoen momenteel niet aan de casusdefinitie

Deze meldingen kunnen dus wanneer ze na 14 dagen montoring negatief blijven gewist worden

Ik heb dit als een opmerking toegevoegd aan de osiris instructie Dit is iets wat we zelf doen dus lijkt me niet nodig
om in het RT te communiceren toch

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 17 17

E—
10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@ rivm nl l@rivm nl

Subject RE Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

PS we hebben dit nog niet gecommuniceerd in het RT Moet dit of kan dit gewoon aangepast worden in Osiris

zonder dat een bericht in een lab Inf 5 ct

10 2eFrom

Sent maandag 24 februari 2020 17 40

l 2e 10 2e 10 2« 10» 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl

10 2e» @rivm nl

Subject RE Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

10 2eHoi

Zolang de casusdefinitie in NL niet wordt aangepast lijkt me dat correct
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Groeten

10 2e

10 2e 10 2e | 5 rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 17 12

SJrivm nl

@rivm nl

To

Cc

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

In dit bericht wordt gemeld om COVID 19 uit te sluiten wanneer patienten een land bezocht hebben waar lokale

transmissie is

Deze patienten voldoen dus NIET aan de casus definitie en hoeven NIET gemeld te worden in osiris

Wanneer ze toch gemeld worden en negatief blijken kunnen ze dus gewist worden

Eens

Dit moet dan ook nog toegevoegd woorden aan de instructie voor osiris

Wat betreft de uitbreiding van de syndroom surveillance met diagnostiek naar SARS CoV 2 bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie
Dit valt NIET onder de casus definitie en deze patienten zullen pas gemeld worden als ze positief zijn toch

10 2e

| ^ gJnieuwsbrieven rivm nlFrom 10 2e

Sent maandag 24 februari 2020 14 32

10 2e 10 2e l@rivm nlTo

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd Sj@\ 10 2e ©ctbericht

In dit bericht
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|gctbericht 14 van maandag 17 febmari en de @ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

jgctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

Na i° 2g

ontvangt u bij deze een 00 2g

Casusdefinitie

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Reisadviezen

Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

Monsterafname

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

In voorbereiding

Bericht

Casusdefinitie

Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afetemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid
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EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie
’

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV

2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden

met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provincies Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die

in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokale transmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onathankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek
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worden ingezet zie het Triage en diaanostiekalaoritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te ovetwegen bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen

Voor actuele reisadvlezen kunt u terecht op de website van Buitenlandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten toegevoegd aan de casusdefinities Onder een ‘Uitgesloten

geval in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdachte casus de status ‘GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen

Bij een conclusieve testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar ‘GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten weer op EPIcommentaar’ als de 14

dagen monitoring nog nietzijn afgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven
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en zet de GGD de casus op ‘GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn afgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status RetourEPt EPI sluit de casus at met de status AkkoordEPI

Qsirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

Uit een studie van Y Yang yit China is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaanostiekalaoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS

De dag dat een casus aangemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraaa heeft ontvangen
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Uitzonderina ernstia zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op klinische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030l [ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010^

I0 2g

10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dageiiikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD regio Utrecht RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb
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Bericht verstuurd aan leden Latainf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvial1[@rivm nlEen overzicht van alle berichten vindt u in

het arehief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

10 2e |@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2«To @rivm nll @vflgm nl l@vggm nll10 {2g l0 2e

10 2e [| 10 2e

10 2e | 10 2e

10 2e | 10 2e

10 2e

idh vb nl l a aadhvb nll @rjym nl] irivm nl]

|@rivm nl]l 2e @rivm nl]

@rivm nl] I
@rivm nlj |
l@rivm nl]

@erasmusmc nl

rivm nl]w

rivm nl] |
|@rivm nl]
@rivm nl]

@rivm nl]m m [y W no

10M2e @rivm nl1 ItE0 m

@erasmusmc nl] |@rivm nl] IDSm JM m m

ddmicrobiolo |@rivm nl]

@rivm nl]Cc ilil

From

Sent

Subject RE Agenda 4e RT 2019 nCoV 7 februari 2020 09 00 uur

rn

Thur 2 6 2020 6 00 11 PM

Beste RT leden

Hierbij ter info een kleine analyse over het overlijdensrisico
Er wordt steeds geprobeerd de ernst van het 2019 nCoV in te schatten door het overlijdensrisico te berekenen en te

vergelijken met dat van SARS MERS en influenza en zo Meestal worden de twee meest recente getallen genomen

en dat komt steeds op een opmerkelijk stabiei getal tussen 2 en 3 uit

Er is echter nog steeds een exponentiele toename van het aantal gerapporteerde cases zodat dat niet zo n

eenvoudige berekening is Beschikbare aantallen zijn op datum van melding resp overlijden en niet op eerste

ziektedag De overledenen zullen waarschijnlijk eerder gediagnosticeerd en zeker eerder ziek geworden zijn terwijl
andersom de nu gemelde zieken nog kunnen overlijden Het is dus betrouwbaarder om het aantal overledenen te

delen door het aantal cases van een aantal dagen geleden Ik weet niet hoeveel tijd er gemiddeld zit tussen

diagnose en overlijden en heb daarom 3 verschillende berekeningen gemaakt met resp 3 5 en 7 dagen ertussen

De tijd sinds het herkennen van de uitbraak is nu nog te kort om een nog langere periode te nemen

Tegengesteld aan dit fenomeen is wat we bij iedere nieuwe uitbraak zien in het begin worden alleen de meest

zieke patienten herkend en gemeld zodat het risico op overlijden in het begin veel te hoog wordt ingeschat

In de onderstaande curves zie je waarschijnlijk beide fenomenen terug

Met langere tijd tussen de cases en overledenen lijkt het overlijdenspercentage hoger
In de loop van de tijd daalt het percentage fors

Het kan betekenen dat er in China in de loop van de tijd steeds meer milde cases getest worden en dat kan wellicht

een deel van de exponentiele toename in aantallen verklaren
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Death rate 2019

nCoV
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Data betreffen alleen de aantallen uit China zoals gerapporteerd in de dagelijkse WHO situation reports meest

recente dag van ECDC

10 2el

10 2e 10 2e

10 126

10 2»

10 26

10 126 10 2»

10 26

10 2e

10 2e {10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2s

10 2 101 26

10 2e 10 2e 10 26 10 2e

10 126 10 126 10 2e 10 2e

10 2e 10 126

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e10 2e

10 126

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

buiten reikwijdte

10 2e 10 26
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10 2e 10 2e

bulten relkwljdte
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10 2 |j 10 2b 10 2« 10 2» 10 2eTo |@rivm nl] @rivm nl]
10 2e a rivm nll10 2e

10 2eFrom

Sent Tue 2 4 2020 3 11 44 PM

Subject FW opbrengst scenariosessie Corona

2020Q2Q3 Scenario Corona uitbraak in NL docx

Hallo

FYI Bijgevoegd de uitkomst van de VWS meeting gistermorgen tijdshorizon 3 a 4 week

Vrijdag is er een bredere scenariosessie ik denk dat met breed een langere tijdshorizon dan 3 week wordt

bedoeld Het ziet eruit dat ik weer wordt uitgenodigd Als ik weer EPI mag vertegenwoordigen dan ga ik met

plezier anders laat ik weten dat iemand anders komt

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlFrom

Sent 04 February 2020 12 31

10 2»

NZ 0H2 m2e 10K2e M

10 2e@ minienw nl |@rivm nl

|@minvws nl jiH
■@minvws nl |E
|@minvws nl B
M BD LOCC

To

10 2e

10 2« 1» 2 l 10 2e

J 10 2e

10 2e

HmjgQ|@minvws nl Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

I0 2e I0 2e 10 2e DCC@minjenv nl @rivm nl |@rws nl

l 2e 10 2e 10 2el@rivm nl

|@nctv minjenv nl

|@rivm nl

2eBD NCC ECR

BD LOCC j
Subject opbrengst scenariosessie Corona

10 2« 10 2e |@minjenv nlCc

Collega s

Bijgaand stuur ik jullie de opbrengst van de scenariosessie van maandagochtend

Veel dank voor jullie bijdragen

Vanmiddag zal er door het NCC een uitnodiging worden verstuurd voor de bredere scenariosessie aanstaande vrijdag waarvoor

ik jullie ook van harte voor wil uitnodigen

Brede scenariosessie

Vrijdag 7 februari van 9 00 tot 17 00

The Hague Conference Centre New Babylon
Anna van Buerenplein 29

2595 DA Den Haag

I0 2b»GroetenJ

10 2e

10 2e

10 26
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To |@rivm nl] j@rivm nl]
From

Sent Mon 2 3 2020 8 37 08 PM

Subject Antw update 2019 nCoV modellering voor responseteam van 4 februari

Hoi 10 2e

Haitelijk dank
De verandering in serieel interval is inderdaad groot De gevolgen van de onderliggende aanname schatting van

besmettelijkheid voor symptomen zijn ook groot Is er binnen de WHO modlleringsgroep nu consensus dat dit zo is De 19

koppels zijn vooral van patienten buiten China In hoeverre is duidelijk of ze geen eerdere zelfde index hebben Jullie

hebben daar vast goed naar gekeken maar voor mijn begrip

Ik daclit dat de CFR buiten Wuhan anders was dan in Wuhan of zijn dat de scliattingen gebaseerd op alle cases met alleen

de gehospitaliseerde pneiunonie cases

De H2020 call wilde ik morgen ook noemen in het RT

Groeten

10 2e

|@rivm nlVan

Datum 3 febmaii 2020 om 17 18 38 CET

10X26 10X26

p nvm nl @rivm nlAan

Onderwerp update 2019 nCoV modellering voor responseteam van 4 februari

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e•d

10 2e | 10 2eHa

We proberen de epidemiologische kengetallen van deze epidemie verder in kaart te brengen en de consequenties
voor de bestrijding

Grootste verandering tov vorige update is onze schatting van serieel interval nu zelf geschat op basis van koppels
die gerapporteerd zijn in de literatuur gemiddeld 4 dagen met een piek op 2 dagen Mensen zijn dus al snel

besmettelijk voordat symptomen beginnen en blijven lang besmettelijk Dit is belangrijk voor de bestrijding
zelfisolatie na eerste ziektedag voorkomt weinig infecties contact opsporing moet zeer snel zijn

Het NEJM artikel over de eerste 425 cases in Wuhan klopt op veel punten niet ook toegegeven door een van de

auteurs fl~~
dagen uit

10 2e | In plaats van het gerapporteerde serial interval van 7 5 dagen komt hij nu op gemiddeld 4

Groot punt van zorg blijft de beschikbare capaciteit van ziekenhuisbedden met isolatie eventueel met beademinq

voor 2019 nCoV in Nederland

^ was goed om daar ideeen uit te wisselen

is naar VWS geweest voor een scenario sessie samen met IMDIIS10X26

Don kijkt naar de infection fatality ratio de case fatality ratio is ongeveer 10 case pneumonie lab bevestigd
ncov

We stemmen af met onderzoeksgroepen in Parijs en Hasselt Be die reizigersstromen en verspreiding binnen

Europa in kaart brengen effecten van telewerken doorrekenen

Er is een eu call uit

https ec europa eu info funding tenders opportunities portal screen opportunities topic details scl phe coronavirus 2020

We proberen hier een Europees consortium te maken

Laat maar weten of er nog aandachtspunten zijn die we missen

Vriendelijke groeten

10 2e
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Our current best estimates on the 2019 nCoV epidemic all very uncertain

incubation time

6 4 days with a range of 2 1 to 11 1 days 2 5 percentile to 97 5 percentile Backer et al to

Eurosurveillance based on 88 travellers in China from Wuhan

doubling time

5 days based on data in NEJM for Wuhan

reproduction number

1 6 secondary cases per primary case

serial interval

4 2 days standard deviation 2 7 skewed distribution with a peak at 2 7 days based on 19 couples reported
in NEJM Lancet

Case fatality ratio

About 10 Don’s results case definition hospitalized pneumonia lab confirmed

Infection fatality ratio

unknown
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EB10KI@lhv nl]
amslerdamumc nrfIMUI6ai@amsterdamumc nll

To Lfl

Cc m

From

Sent

Subject

Sat 2 29 2020 7 57 01 PM

RE COVID 19 scenario s

Beste 10 2e

Hartelijk dank voor je snelle antwoord

De opschalingsschema s raken heel direct aan de scenario s

Ik heb dezelfde vraag uitstaan bij GHOR en ROAZ en hoop dat we tot een tijdstip kunnen komen waarop iedereen

kan Anders zullen we mogelijk verschillende sessies moeten plannen

Vnendelijke groet
10 2fi

From Q ^ j 10 2e |@lhv nl

Sent zaterdag 29 februari 2020 20 53

@rivm nl

l@amsterdamumc nl UHJfig|@ a msterdamumc nl

Subject RE COVID 19 scenario s

To

Cc

Beste I0 2e

Dank voor je bericht

As dinsdag zou ik om 14 uur kunnen maar dan wel in de Domus Medica

Omdat ik daarvoor ook een corona gelieerd overleg heb Dat heeft o a betrekking op de update van de toolkit uitbraak

infectieziekten Hierin staan opschalingschema s in Dat raakt mogelijk uw vraag

Anders 15 uur in Zeist

Met vriendelijke groet

I

10 2e I0 2e @rivm nlVan

Verzonden zaterdag 29 februari 2020 20 47

Aan l@lhv nl mflfigB@amsterdamumc nl1

B@rivm nl

@amsterdamumc nlm

10 2el@rivm nlCC

Onderwerp COVID 19 scenario s

@rivm nl

Geachtel 10 2»101 20 en

Ik benader u als vast leden van het OMT Afgelopen donderdag zijn scenario s met betrekking tot introductie en

verspreiding van COVID 19 in NL en bijbehorende mogelijke consequenties en maatregelen besproken Er is

besproken dat het RIVM de inhoudelijke informatievoorziening zal verzorgen die noodzakelijk is voor de

voorbereiding voor de verschillende scenario s in de mitigatiefase Hiertoe willen wij deze scenario s in de komende

dagen verder uitwerken ook zodat landelijke en de diverse regionale scenario s zoveel mogelijk met elkaar in

overeenstemming zijn
Hiervoor zouden wij ook graag gebruik maken van expertise vanuit de eerstelijnszorg en arbeids en

bedrijfsgeneeskunde Enerzijds om uw input te verkrijgen waar rekening mee te houden en anderzijds wat

behoeften zouden zijn wat betreft bijvoorbeeld informatievoorziening
Wij zouden graag liefst dinsdag a s een bijeenkomst van 2 3 uur organiseren hierover Realiserend dat het kort

dag is zou u of een collega beschikbaar zijn en zo ja op welke tijdstippen

Vriendelijke groet
10 2e
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10 2e

10 2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www riwm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

requested to info

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

iu by mistake you are

s inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

I tin
yo

iskrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resu
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10 2e

10 2e | 10 2e

10 2el JB|

10 [2e 10 126 10 2eTo @rivm nl] |@rivm nl]
Cc @rivm nl]
From

Sent

Subject

Wed 2 26 2020 6 10 41 PM

Antw meldingen osiris

Dank je 00 2e

10 2e |jij geeft ons een infonnele update na het OMT morgen neem ik aan Laten we dan ook een knoop doorhakken over

wie in het epi surveillance team

Groeten

10X28

10 28 10 2e |@rivm ulVan

Datum 26 febmari 2020 om 17 50 06 GET

Aan

CC |
Onderwerp meldingen osiris

l@rivm nl @rivm nl10 2S 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nl

Even een update wat betreft de meldingen in osiris

Bij LCI is^^^Um^^^^^ erantwoordelijk voor de COVID 19 meldingen in osiris

Er staan nu nog geen meldingen op akkoord LCI dus wij kunnen ook nog niets doen Ik heb^^^^evraagd wat de

procedure bij LCI is Hopelijk een snelle reactie

10 2e

Ik heb al wel een overzicht gemaakt van de acties die ondernomen moeten worden voor de meldingen die er tot nu

toe zijn
Dit staat in het excel bestand 26 02 2020 acties osiris op|
heb onderscheid gemaakt tussen meldingen die niet voldoen aan de casus def en dus gewist kunnen worden als ze

negatief zijn en meldingen die er wel aan voldoen en die dus op uitgesloten gezet kunnen worden en afgesloten
als de 14 dagen monitoring voorbij is

De acties die ik noem komen als het goed is overeen met de procedure beschreven in de handleiding voor osiris

die op de zelfde locatie staat

Ik maak in principe dagelijks een export van de meldingen in osiris

10 2e |meldingen Ik

Als iemand zich aanbiedt voor het epi surveillance response team is dit een van de taken die opgepakt kan worden

Uiteraard kan ik het toelichten maar dat wordt dan pas maandag want morgen wil ik graag vrij nemen

Als het RT vrijdag doorgaat ga ik daar uiteraard heen Mocht het niet doorgaan hoor ik dat graag

10 2s
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SWI 10 2e

10 2e |i 10 2e

10 2ej

10 2eTo @rivm nll @rivm nl]
10 2egnvm nl]■

From

Sent Tue 2 18 2020 9 41 00 AM

Subject RE tekst bij Q A

Voor nu lijkt mij de meest pragmatische oplossing om zeer onwaarschijnlijk te veranderen in onwaarschijnlijk

En ondertussen rustig te kijken waar en hoe we genuanceerd iets kunnen zeggen over de bijdrage aan de totale

transmissie

Er zijn vooral modelmatige aanwijzingen dat patienten wel het virus uit kunnen scheiden zonder dat ze duidelijke
ziektesymptomen hebben De bijdrage van deze asymptomatische transmissie aan de totale verspreiding is

wel nog onduidelijk

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 18 februari 2020 10 01

^^@rivm
nl

^
10 2e

1Q 2e

10 2e I0 [2e 10 29|@rivm nl |@rivm nlTo m m

|@rivm nl

Subject RE tekst bij Q A

Moeten we zeer onwaarschijnlijk aanpassen

We zeggen hier niet dat het niet zou kunnen

Wellicht iets meer verduidelijken dat we weten dat de meeste mensen besmet worden door zieke mensen omdat

ze en veel virus in zich hebben en door hoesten het ook verspreiden
Maar feitelijk klopt de tekst zoals ie nu is volgens mij nog steeds

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe

coronavirus COVID 19 overdragen
Dat is zeer onwaarschijnlijk Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen Hoe zieker

iemand is hoe meer virus hij kan verspreiden Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus keel of

longen naar buiten Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht Als andere mensen die druppeltjes
inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond neus of ogen krijgen kunnen zij besmet raken met het

virus

10 2e

Woordvoerder

RIVM

Corporate Communicatie

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 31 30 274 3005

F 31 30 274 4471

M 31 646 424 024

http www rivm nl

I0 2e 10 2e S rivm nlFrom

Sent dinsdag 18 februari 2020 09 53

1 29 10 29 10 29l@rivm nl

|@rivm nl |
|@rivm nl |@rivm nlTo

10 1 cprivm nl

Subject Re tekst bij Q A
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Volgens mij staat dit ai zo behalve dat we de cijfers met geven Ook de nuance dat zieke mensen meer verspreiden
naannate ze zieker worden Er is een grote groep mensen die vele malen per dag naar de teksten kijkt De emge

verandering zou moeten zijn | uni

lEchter gaat dit tot enonne discussies leiden willen we datHKD

Gioet 10 2e

10 2sFrom

Sent Tuesday 18 February 2020 09 45 52

10 2e 10 2e 10 2e 10 2eTo

Subject tekst bij Q A

We moeten de tekst bij de Q A over besmettelijkheid zonder nog klachten wellicht wat aanpassen

Is nu wel erg apodictisch

Lijkt mij goed als de volgende punten hier naar voren worden gebracht
• elke patient besmet gemiddeld 1 5 tot 2 nieuwe personen

• de besmettelijkheid neemt toe met ernst van ziekte en klachten en is het hoogst bij ernstig zieke patienten
in het ziekenhuis

• in China hebben besmettelijke patienten tenminste 5 tot 7 dagen klachten van hoesten en niezen voordat

ze in isolatie in ziekenhuis opgenomen zijn
• ergo die 1 5 tot 2 nieuwe personen worden waarschijnlijk voornamelijk besmet in een periode van 5 tot 7

dagen van klachten voor opname en zieker worden van patienten maar we kunnen niet uitsluiten dat daar

een periode voorzit van besmettelijkheid zonder klachten

• alles bij elkaar nemend heeft besmettelijkheid voor ontstaan van klachten vooralsnog waarschijnlijk maar

een kleine bijdrage aan in stand houden en uitbreiding uitbraak

Is hier iets van te maken

Graag jullie visie

Met vrGr
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|@rivm nl] BEBd0 2eTo ■rivm nll irivm nl]
l@ rivm nll rivm nl] |@rivm nl]

■ MJ m m m

10 2eFrom

Sent

Subject

Sun 2 16 2020 9 22 58 PM

RE Doorst For review Updated case definition for surveillance

Dank je Duidelij zo ik heb hier verder niks aan toe te voegen10 2e

Groeten

10 2e

nlVan 10 2e

Verzonden op zondag 16 februari 2020 16 59

Aan
10 2e10 2e l@rivm nl @rivm nlm PJm

@rivm nl |
B@riynrnrii

Onderwsrp RE Doorst For review Updated case definition for surveillance

10 2e l@rivm nl l 10 2e10 2e

m

AkkoordQ
mainland China

Inderdaad kunnen we volgende week goed kijken naar de tekst overMooie nuance van 10 2e

Groet en dank 10 2fe

10 2e [10 2e l@rivm nlFrom

Sent zondag 16februari 2020 15 49

HtSrivmrib^B
I@r1vm nl Bl

l@rivm nlTo 0 26 10 2e

10 29^rivm nl |
J@rivm nl

Subject RE Doorst For review Updated case definition for surveillance

10 2e | q rivm nl

m

Dag 10 2e

Theoretisch zou je nog een inconclusive RT PCR result kunnen hebben Dan is het toch nog probable case totdat er

confirmatie is gevonden Onze PCRen detecteren breed SARS like betacornonavirussen waarbinnen SARS CoV 1 en

SARS CoV 2 vallen Een van de probes in een van de twee PCRen is SARS CoV 2 specifiek De testen zijn zo

ontworpen dat we drie uitslagen krijgen ze moeten alle drie positief zijn om de uitslag SARS CoV 2 af te geven

Zou het dan zo opschrijven

We have no case definition for probable cases as our assays contains a SARS CoV 2 specific component

Heel theoretisch zouden we dus een ander SARS like betacoronavirus op kunnen pikken of de specifieke probe zou

het niet kunnen doen door variatie op de probe target site Dan hebben we dus niet alle drie de testen positief en toch

een probable case totdat we bijvoorbeeld sequencing hebben gebruikt om 100 zekerheid te krijgen
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Mvg

10 2e

l arivm nlFrom

Sent zondag 16 februari 2020 15 27

10 2e 10 2e

26 |{5 rivm nl 10 2eTo

kS rivm nl |
B 5 rivm nl

Subject RE Doorst For review Updated case definition for surveillance

10 2e 5 rivm nl 10 2e

m

Graag jullie correcties op concept bericht aan ECDC

Case definition suspected case requiring diagnostic testing

The Dutch case definition was last modified on 7 February and is very similar to the proposed ECDC case definition

Clinical presentation is defined as Fever 38° with at least one of the following cough or shortness of breath

We have no case definition for probable cases as pan coronavirus assays are not used

Definition of areas with presumed ongoing community transmission’ Mainland China’ might be interpreted in different

ways Because of the intensity of airline travel between the EU and Hong Kong it is important to specify whether Hong

Kong is included or not In our case definition we have specified excluding Hong Kong Macau and Taiwan

In the definition of health worker contacts we have specified without adequate use of personal protective equipment

Toen ik nog eens naar onze casus definitie keek bedacht ik dat het in plaats van wasteland van China exclusief

Hong Kong Macau en Taiwan
”

eigenlijk
”

China exclusief Hong Kong Macau en Taiwan
”

zou

moeten zijn Hong Kong en Macau worden soms wel en soms niet tot ‘mainland’ gerekend maar Taiwan nooit

Andere grote eilanden zoals Hainan worden daarentegen wel tot mainland gerekend omdat ze qua administratie

wetgeving etc niet afwijken van de PRC

Groet

10X29

10 2e 10 2e l 5 rivm nlFrom

Sent zondag 16 februari 2020 08 28
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1
Iiairivm nl l@rivm nl10 10 2e

@rivm nl |
[@rivm nl

Subject Doorst For review Updated case definition for surveillance

I0 2e

10 2e

10 2e |@rivm nl |@rivm nl 10 2»

Hoi

Dit is in lijn met de in Nederland gebruikte casusdefinitie

coordineer jij een respons vanuit Nederland of iig RIVM10 2e

Groeten

10 2»

10 2« l@ecdc europa euVan

Datum 15 februari 2020 om 10 11 00 CET

l@meduniwien ac at

10 2g

@meduniwien ac atAan 10 2e 10 2e l@ages atm

l@meduniwien ac at 10 2e l@meduniwien ac atI@ages atm m

10 2e l@meduniwien ac ati@ages at l@ages at[j] [j]

l@meduniwien ac at

l@meduniwien ac at

l 5 ages at l@ages at

|@meduniwien ac at

l@sriensano be J
l@uzleuven bem

kSuzleuven be

l@sciensano be

W@sciensano be

JjaJsciensanoJae
H^wi\HSE be

Kgsciensano be

B@sciensano be

|@sciensano be

ll5 sciensano be

@neipd org

HsQl@vahoo com |
@hziz hr

@sciensano be

@sciensano be |
W@sciensano be B

m m m

M@sciensano be m

BjSsciensano be jj_
@sciensano be

B^sciensanOjbe^
@sriensano be

@ncipd org ■Err

m

rjj m

l@sciensano be 10 2«

l@sciensano bera m

B 10 2e[5 ncipd org

I@abv bg MiHiSI@ndpd org ^jg^@ncipd org

l@hziz hr

10 2e l@ncipd org 10 2e l@abv bg

10 2e i@vahoo comm

ai@hziz hr 10 2e @hziz hr 10 2e ccDhziz hrw w

@hziz hr ^^ahzjzJTr H
@hziz hr

@mphs moh gov cv

@hziz hr 10 2e @hziz hrm

J S hzjzd]r |
@cvtanet com cv

@spidernet com cv

lililI£Ql@spidernet com cv

@hziz hr

@mphs moh gov cv lJEgl@spidernet com cv

@mphs moh gov cv iiM^ySspidernet com cv

l@szu cz

10 2e i@cvtanet com cvH

[j] m m

|@mphs moh gov cv m

10 2el@szu cz l@szu cz

l@szu cz I@szu cz l H@szu cz

I@szu cz |
l@szu cz

m [rj U m

M@szu cz l

J^SZLCCZ^
@szu cz J
Hgrsztpcz
WgSZLLCZ
■@szu cz ^J@ssi dk ^B@ssi 0K B@ssi dk ^fSssi dk ^^3@sspdk ^^9@ssi dk

@who int BiaKBl@who int Jgisd dk sS@ssl dk l r @ssi dk §M@ssi dk

@terviseamet ee

l@szu cz l@szu cz

10 28l@szu cz @szu cz

I@S7U C7 Bimffll@^U CZ

I@szu cz [
@zuova cz

I@szu cz d l@szu czm

10 2sl@SZU CZ [imi
@szu cz 1

W 3 zuovaxz

l@szu cz

l@szu cz
m m m m

|@SZU CZm m m m

m

g@ssi Hk J assLdk K

JassLdk_ J@ssi dk ^jfflissi dk ^3@ssi dk J@ssi dk @ssi dk

W@terviseamet ee

I@terviseamet ee

@terviseamet ee

@terviseamet ee gg
°°

gothi fi

@thl fi

l@terviseamet ee
m

@thi fi ■tuitDM@thi fi Mmitam@thi fi

@thl fi

M@thl fi 10 2e in

2e l@thl fi 10 2S c57thi fi 10| 2e 10 28Py Qj
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E] S thLfi

@thl fi I

10 Sthl fi ksth^i
i@thl fi Mmimi snhi fi

l@thkfi H

10 2e l Sthl fi l 10

10 26 Sthl fi 26 I Sthl fi

Sthl fi

@thl fi

BfSthl fixB
@santepubliguefrance fr

@upmc fr

B@santepubliauefrance fr

lfSthl fi Sthl fi

Sthl fi l I athl fi I Sthl fi

l Ssantepubliquefrance fr

l S upmc fr 10 2e i Supmc fr 10 2e Supmc frm

I Spasteur fr | Spasteur fr

| Ssantepubliquefrance fr

10 2e

10 2e I Spasteur fr

i Spa5teur fr 10 2e l@chu lvon fr 4 10 2e l Schu lvon fr imitai@oasteur fr

B@santepubliquefrance fr

J@santepubliauefrance fr

I@santepubliquefrance fr

IU lgQI@pasteur fr i@chu lvon fr

B@santepubliquefrance fr MimieH^fSsantppubliquefrance fr

l@santepubliquefrance fr

10 2e l@chu lvon fr

l@santepubliquefrance fr

I@santepubliquefrance fr

[fl

M@sarrtepubliquefrance fr J
B@santepubliquefrance fr

B@santepubliquefrance fr M

B@santepubliguefrance fr B
M@santepubliquefrance fr U

@rki de MSl@rki de KBtS^@rki de jmifcgg@rki de

@rki de ^^p@pasteur gr

l@keelpno er

m

@santepu bliquefrance fr

@santepubliquefrance fr

l 5 santepubliquefrance fr [ 10| 2e

I Srki de 10 26

^^^S@rkkde gmifcg^@ rki de

|jj@nasteur gr uMa@med auth gr

l@keelpno er

I0 2e l@rki de l@rki de

l@rki de10 2eW

|Mgl@rkLde ^^^grkkde
mgl@med auth gr 10 28 @keelpno er

BB@keelpno gr JIMSl@pasteur er fMggJ@pasteur grxjmHSj3@meri auth er

|@keelpno gr |^^^@keelpno gr |^^J@med£i£th gr ^^^@med auth gr

l@nnk gov hu KEBM@nnk gov hu

@nnk gov hu

^@med auth gr

B^keel^inagr
@keelpno gr

@nnk gov hu

@nnk gov hu

l@nnk gov hu

@nnk gov hu

10 2e @nnk eov hu

@nnk eov hu |
B@nnLgovdiu

B@nnk gov hu B

BjSnnicgovJau

10 26 10 2e @nnk gov hum

10 2e J@nnk gov hu

[@nnk gov hu

@nnk gov hu

10 2e

10 28

m lD

mi@nnk eov huPJ

M@nnk eov hu M
Snnk gov hu |

l@nnk eov hu

B@nnk eov hu «]3IEB^@nnk gov hq

B@nnk eov hu

BtSnnlogoydiu 1

l@nnk eov hu 10 2e

10 2e

10 2e

0 28 Snnk gov hu

Snnk gov hu 10 2e @nnk eov hu

@nnk eov hu

B@nnk gov hu

@landspitali is fei@landspitali is ^HBl@landlaelmir is ItEBl@landlaeknir is B5B@lanrlsnitali is

^^B@landspitali is [ ~3@ni is ^^S@ni is ^^^l@landlaeknir is BElBI@landlaeknir is KBlm

Shse ie |
@hse ie

@nnk eov hu

@nnk gov hu

@nnk eov hum m PI

@nnk gov hu @nnk gov hu

l@ucd ie

@ucd ie

l@ucd ie B

@ucd ie

@ucd ie

B^issdt^
B®o£b|yiet

l@hse ie Shpsc ie @hpsc ie

l@ucd iel@ucd ie |
@ucd ie

@hse ie

l@hse ie

B^Modie
l@hse ie |

@iss it

5li5S it

l@ucd ieW m m m

@hpsc ie J 10 2s @hpsc ie

@iss it

@opbg net

l@opbe net

|@iss it

I@iss it

I@iss itl@opbg net l@iss it

l@spkc gov lv B©s2kC govJv
l@aslimnica lv B

l@spkc eov lv

l@spkc gov lv |
B@aslimnica lv

@spkc eov lv

@aslimnica lv

@aslimnica lv

@aslimnica lv

@nvspl lt

l@aslimnica lv 10 2e l@aslimnica lv

l@aslimnica lv l l@aslimnica lvm

@spkc eov lv |
MfSsjake^govJv

l@aslimnica lv

l@spkc gov lv

l@aslimnica lv I@aslimnica lv

@ulac lt @ulac lt |
^ SnvsgLIteJ
l@nvspl lt |
BfSInstetatdu^
l@ms etat lu |

l@nvspl ltm m m

@nvspl lt i@ulac lt

| 3ulac lt W

l@ulac lt M
@lns etat lu

@ms etat lu

Snvspl lt @ulac lt

l@lns etat lu l@lns etat lurn w

l@ms etat lu |@ms etat lu

@lns etat lu \ 10 2e |@lns etat lu
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l@ms etat lu l@ms etat lu 10 2e fflgov mtm m

^fflgovmnt^
@gov mt

fflgov mt |
@rivm nl

lSrivm nl

Bfflrivmjip I

l@gov mt lSgov mt

BggoyjTit B
^tfflgoyumt J

B fflnvrruil |
BfflerasmusjTTcril^
I Snivel nl

IlSgov mtm 0 0

|@gOV mt |@gov mtm 0

l@gov mt l0 m m m

llSerasmusmc nl0 w m

@nivel nl 0 2e

l@rivm nl I@rivm nlm m m m [Tj

@rivm nl B
Hgrivmml ^

B@rivm nl

I@rivm nl l

@rivm nl

I Sfhi no

l@rivm nl

@rivm nl

0 0 0 0 0

l Srivm nl

cSfhi no

tejgfhuno EESl»o
l Sfhi no | Sfhi no0 0

l@fhi no @fhi no l@fhi no10 2e 0

10 2e @fhi no i Sfhi no imal@fhi no

@pzh gov pl

HB@pzh gov pl i f i@pzh gov pi ffl|j@pzh gov pl

@pzh gov pl

gf@dgs min sau de pt

@dgs min saude pt

5^B@dgs min sa ude pt

B mu i inn mill |il

fflinsa min saude pt

l@fhi no 10 2e0

@fhi no l@fhi no 0 2e l@pzh gov pl @pzh gov pl 10 2e0 0 0

HMjgl@pzh gov pl B

^@07h griv nl |p
^@pzh gov pl |

l@dgs min saude pt B
B@insa min saude pt

l@pzh gov pl

l@pzh gov pl lUiKE

BffflfizfcgovjDl
@pzh gov pi mami @pzh gov pi

I@pzh gov pl B

10 2e

10 2e

^dgs min saude pt |
B@insa min saude pt I

B@insa min saude pt |
B@insa min saude pt

|@insa min 5aude pt MBKtBl@dgs min saude pt [
@dgs min saude pt

0

0

kSdgs min saude pt |
B@insa min saude pt

0 0 0

0 0

10 2a @dgs min saude pt I0 2e l@dgs min0

saude pt | 10 2e @insa min saude pt

B@dgs min saude pt mjygJ@cantacuzino ro m[fljg^fflcantacuzino ro

@insp gov ro

l@insp gov ro

10 2e l@insa min saude pt 10 2s

@dgs min saude pt

@insp gov ro

l@insp gov ro

l@insp gov ro @insp gov ro

l@insp gov ro

0

@insp gov ro

@gmail com 10 2e l@gmail com 10 2e @insp gov ro i@insp gov ro0 0

Syahoo com

@insp gov ro M

B ffluvzsrsk

^ ffluvzsnsk

^ vahoo com

B@vahoo com

l@insp gov ro

i@vahoo com

@uvzsr sk

10 2e l@insp gov ro0 0

@uvzsr sk |M@uvzsr sk ^
W@vzbb sk

0 0

@vzbb sk @uvzsr sk

l@niiz£i BBIBI@niiz si

I@niiz si

l@nlzoh si | 10 2e @nlzoh si 10 2em m

@niiz si @niiz si

I@niiz si 1
l@nlzoh si 10 2a l@nlzoh si 10 2e

@niiz si

B@clinic cat

p j@icvl es

yB@isciii es E

3@mscb5 es H

l@folkhal5omvndigheten se

B@folkhalsomvndigheten se

B@folkhalsomvndigheten se

@folkhalsomvndigheten se

@niiz si

B@isciii es miKtBJ@isciii es

B@saludcastillavleon es B
BfflisciiLes ^^^@isciii es

B ffli ciiLes

B@folkhalsomvndigheten se

lgfolkhalsomvndigheten se

l@isciii es M@isciii es

J@isciii es lSESl@i5dii es

B@saludcastillavleon es

|@isciii es

0 0 0 0 0

jm

l@icvl es B

I l@isdii es ■

^fflmsrhs es

0 0

l@isciii es j 10 2e0

10 2e l@isciii es0

l@folkhalsomvndigheten 5e10 2e

10 2e

10 fflfolkhalsomvndigheten se 10 2e0

l@folkhalsomvndigheten se l@folkhalsomvndigheten se

fflnhs net fflnhs net

I@nhs net ll

@nhs net

uphscni net |
l@nhs net |
B@ggc scot nhs uk

l@hscni net

|@nhs net

0 0

fflnhs net

Bgnhsjiet
fflggc scot nhs uk

fflphe gov uk

fflggc scot nhs uk

0

0 0

l@crick ac uk l@crick ac uk 10 2e fflphe gov uk

l@wales nhs uk l@wales nhs uk0

l@ggc scot nhs uk @phe gov uk 10 2e0 I 0

^ fflrihsmet

l@nhs net B
l@nhs net BiHEB@nhs net B

B^nhsmet

@nhs net fflphe gov uk

Bifflnhsmet |

10 2»

10 2e

0

fflnhs net 0

@nhs net 10 2s @nhs net

10 2e fflnhs net 10 2e fflphe gov uk I0 2e }@phe gov uk0
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@phe gov uk @phe gov uk

10 2e l@sozialministerium atCC l@ages at @ages at

l@sozialministerium at 10 28 l@sciensano be |@sciensano be

I@ncipd org jM||^l@ncipd org

HghzjZjhr^l

10 26

l@sciensano be B@sciensano be

@ncipd orgl@ncipd org 10 2e @hziz hr

ksihziz hr

@spidernet com cv ^^^3^5 sPidernet com cv

@szu cz E io ssi ck J@ggi hk B@sskdk fc3@ssi dk

@tervisea met ee

10 2e @hziz hr 10 2b @mphs moh gov cv @mphs moh gov cv

I@SZU CZ

m

10 iel@SZU CZ 3

10 2e 10 2e I 5iterviseamet ee1 5 SZU CZ

@terviseamet ee

Sthi fi

B@santepubliquefrance fr

Sterviseamet ee

B g thLfi

|@santepubliquefrance fr lflfllBl@rki de J
l 5 keelpno gr

10 2e

I Qthl fi 10 [2e [Sthl fi

10 2e | 5 rki de

Srki de 10 2e l Srki de l@keelpno gr l[«

l@keelpno gr @keelpno gr

@nnk gov hu mifiEQM@landlaeknir is

Shse ie

Shse ie @hse ie

M@sanita it

J@snkr gnv lu M^rn i liar It Em@nlar lt

B^ms^etat lu

fflgov mt

@nnk gov hu |@nnk gov hu

| Slandlaeknir is

B S hseue

B S sanjtajt

l 2e □

D 2e Snnk gov hu

^@landlaeknir is |mgg @landlaeknir is

Btahseje l@hse ie I

l@sanita itl@sanita it I Sspkc gov lv 10 2e i@spkc gov lv

^ S spkc gov lv

C5 ulac lt |
l@gov mt

l@rivm nl B

@fhi no |
jjieQM@pzh gov pl I

10 2e

10 2a

Qulac lt |
l@gov mt

10 2e @ms etat lum m

^^B@Povmt B

P Srivm nl 7MBEl Sfhi no @fhi no

^fhkno7^
Sdgs min saude pt HEEl@dEs min saude pt ^BfflE^B@dgs min sa ude pt

^ SlinsjDjJoyje
@insp gov ro B

^3@niiz si |ffiQjgg@niiz si

I@isciii es

B@folkhalsomvndigheten se

afolkhalsomvndigheten se

B@folkhalsomvndigheten 5e

@phe gov uk IHR WHO Europe

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e I

B@insp gov roI@dgs min saude pt

l@insp gov ro B

10 2em

0 2 @vzbb sk 10 2e |@vzbb sk

I@uvzsr sk @uvzsr sk p
@isciii es l@isciii es ^BCT^^l@isriii es

10 2ew

10 2el@niiz si

l@folkhalsomvndigheten se

10 29 10 2«

l@folkhalsomvndigheten se

l@folkhalsomvndigheten se 10 2e Sphe gov uk

Sphe gov uk @phe gov uk10 2em m

@euro who int
1

@euro who int 10 2e al@who int @who int

@ec europa eu PHE Technical Group

@ecdc europa eu

10 2e 10 2»

JjMggg@wbo int SANTE C3 ECDC BE
Secdc europa eu

@ecdc europa eu

10 2e

l@ecdc europa eu

Onderwerp For review Updated case definition for surveillance

To Disease Network members for Influenza and Emerging and Vector borne Diseases

CC NFPs for Surveillance WHO Regional Office for Europe and SANTE

Dear colleagues

We would like to share a proposal of an updated case definition for surveillance with you that now includes fever and

excludes sore throat following your suggestions Also the name of the disease COViD 19 and virus SARS CoV 2 have

been updated accordingly
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Please come back to us by 13 00 on Monday 17 Feb 2020 should you have any further suggestions before we update the

webpage with the revised version

Best regards

PHE Technical Group

^5c
European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 CPIS 58 60 10 00 Fax 46 f018 58 60 10 01

www ecdc europa eu

□ C □ □Follow ECDC on

T^eoJc
200S 2020

Confidentiality Notice

If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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I10 2e 10 126 10 2»To egp@rivm nl]

©rivm nl]

@rivm nl]

@rivm nl]10 26 10 2e 10X26 10X2em

@rivm nl]
rivm nl

10 126Bcc

From

Sent Fri 2 7 2020 11 32 01 AM

Subject FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

|@rivm nl]rn

Hoi alien

ook Z O raakt meer betrokker^Di^ctiviteiten adviezen rondom nCoV ondermeer vanuit WHO CC functie

als linking pin vanuit Z O aanschuift bij CIb intern overlegWellicht is het handig als|
Maandag even bespreken in MT

10 2e

groet

10 29 10 2e @ rivm nlFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 09 41

|@rivm nl

l^rivmmb^H
I10 126 10 126

10 2e

10 126

10 2e

[@rivm nl

|@rivm nl

To m

|@rivm nl @ rivm nlrn m

J@rivm nl10 2e 10 2e|@ rivm nl |@rivm nlCc m m m

l 26 10 2e|@rivm nl |@rivm nlm m

|@rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

m

ea

Sorry voor late reactie Van onze kant natuurlijk vooral aandacht voor droplets surfaces water sanitation and

hygiene Deze 2019 nCoV natuurlijk vooral via droplets en nu recent bekend geworden dat deze ook worden

aangetoond in feces en klein percentage patienten zeker in vergelijking met SARS met diarree Mocht dergelijk
environmental onderdeel in H2020 voorstellen staan dan vinden wij dat interessant vanwege openstaande
onderzoeksvragen over viruspersistentie in droplets op surfaces en evidence base van adviezen over effectiviteit

sanitatie bij oa HCI effectiviteit schoonmaakmiddelen chlorine dioxide versus peracetic acid titaniumoxide en

effectiviteit hygiene met name effectiviteit alcohol based vooral in relatie tot beperkte beschikbaarheid van

middelen in LMIC Ben aangehaakt bij WHO Q A etc Mochten jullie meer willen weten dan hoor ik het graag

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 17 53

m
| o rivm nl ^

10 2e

10 126 £ 10 2e

10 2e

10 2e| 5 rivm nl @rivm1nlTo

| £ rivm nl ^ rivm nl

E 10 2e

1101 26 FIBffilga 10 2e

rivm nl lc5Jrivm nl @rivm nlCc m m

10 2a| S rivm nlw

10 2e|@rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

5Jrivm nlm m

We zijn in overleg met een consortium vanuit Duitsland

12 febr 2020 m b t points of entry Coro Sormas

Groet EH

en Frankrijk binnen fast track coronavirus10 2e

10 126 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 17 44

I10 2e 10 2s@rivm nl rivm nlTo

£0X26 g 10 2e

10 2e

l@rivm nl @rivm nl |
J^SJrivmmb

@rivm nl

10 126 10 126|@rivm nl |@rivm nlCc
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10 2b 10 2el@rivm nl 10 2e @rivm nl

10 2b^ ii mi hi

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

@rivm nl

Dank je wel 10 2e

10 2b | Valencia maar nog onduidelijk of dit leidt tot een voorstel Lijkt lastig te

combineren met voorstellen waar EPI bij betrokken is Vooral inhoudelijk maar ook gezien al grote aantal

voorgestelde WPs en totaalbedrag per voorstel

is benaderd doorIIV 10] 2b

IDS en LCI

Groeten

10 2s

10 2e 10 26 @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 15 07

I10 {2e

10 2e

10 2s | 10 2e

10 2e

10 2s 10 2b g 10 2b

10 2e

____

10 2S

10 2e g 10 2a

10 2e

grivm nl 7B
r l@rivm nl |

l@rivm nlTo

@rivm nl |
Srivmmb

@rivm nl

10 2e f 10 2e 10 2s |@rivm nlCc

10 2s @rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Dag alien

Nog een aanvulling
10 2c is betrokken bij een initiatief van de WHO op gebied van WASH m b t mogelijke waterborne

transmission van 2019 nCoV vanwege aangetoonde excretie in feces

Voor meer informatie verwijs ik naan 10 2e

groet

10 2aFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 17 41

10 2e 10 2e|@rivm nl l@rivm nlTo M m m

10 2b 10 2el@rivm nl |@rivm nl |@rivm nl

10 2e @rivm nlCc

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Bedankq 10 2

Binnen OHEJP wordt gewerkt aan een het opzetten van een integrative One Health project voor 2019 nCoV budget

ca^H een uitvraag naar topics voIgt later deze week zal ik intern uitzetten

groet

10 2e 10 2b @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 15 37

10 2e @rivm nl

@rivm nl H

rivm n^

|@rivm nl @rivm nl

10 2« @rivm nl

Subject afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Hoi allemaal

Jullie hebben vast ook de mogelijkheid voor H2020 financiering gezien Totaal

is een RIA dus verplichting om consortium te vormen van tenminste 3 onafhankelijke organisaties in 3 verschillende

landen

deadline 12 feb en10 2b
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EPI mensen zijn al door verschillende groepen benaderd en zal zoals het er nu uitziet meedoen in twee

aanvragen

1 Modellering |
2 Surveillance en epi studies voortbouwend op influenza surveillance netwerk I MOVE

ieder geval ook ism IDS NIVEL EMC Hierbij van belang om ook aan te sluiten bij al geplande FFX cases

onderzoek en ander onderzoek

10 2e |
dus inio 2e

Het leek me goed om van elkaar op de hoogte te zijn van plannen wat betreft inschrijven op deze call zodat we

waar nodig kunnen samenvoegen samenwerken en naar elkaars voorstellen kunnen verwijzen om de individuele

aanvragen in samenhang sterker te maken

Groet

10 2e

https ec europa eu info funding tenders opportunities portal screen opportunities topic details scl phe coronavirus

202Q freeTextSearchl eyword typeCodes l statusCodes 31094501 31094502 31094503 progra mCode H 2020 program PivisionC

ode null focusAreaCode null crossCuttingPriorityCode null callCode H202Q SCl PHE CORONAVIRUS

2020 sortQuery openingDate orderBv asc onlvTenders false topicListKey callTopicSearchTableState

https www who int publications detail the first few x ffx cases and contact investiqation protocol for 2019

novel coronavirus 2019 ncovj infection
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To IljpM@rivm nll |@rivm nl]no

From

Sent

Subject RE Antw afstemming 2019 nCoV H2020 research funding
Kostenindicatie RIVM Influenza 04Q22Q20CQNCEPT pdf

Wed 2 5 2020 6 42 36 AM

Hallo^^^en 10 2S

|stuurd^veiJ osten die zijn niet laag

gezien mogelijke onderzoeksvragen vanuit EPI te beantwoorden via

zo n panel Dus laten we samen optrekken om te voorkomen dat we langs elkaar heen werken

Hiertpij d^nformatie die 10 2e

10 2e hebben al contact met 10 2«en

ik zal zsm een afspraak plannen met jou EPI en10 2e 10 2e

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 18 39

10X26 10 2a |@rivm nl

Subject Antw afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

To

0 2eGeweldig jazeker we zijn juist bezig met een dergelijk onderzoek graag willen we dit oppakken In cc die dit trekt

10 2e 10 2e dit lijkt me een uitstekende populatie voor onze peilinggraag contact met

Groet 10X26

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 4 februari 2020 om 16 22 56 CET

Aan

Onderwerp FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

10 2e 10 2e |@rivm nl

Hoi 10 2e

NIVEL biedt de mogelijkheid hun consumentenpanel te gebruiken voor eenmalige of periodieke online bevraging Uit

het panel kunnen evt deelnemers

worden geworven voor telefonische of face to face interviews en voor focusgroepen

Heeft LCI al plannen om panels te gebruiken om informatie te verzamelen over bijv meningen verwachtinaei^n
ervaringen Zou je in dat geval meer info willen over mogelijkheden kosten etc van NIVEL Wij hebben]
al gevraagd dit uit te zoeken Maar we willen jullie niet in de wielen rijden

10 2e

Ik stel me voor dat het informatief zou kunnen zijn om een nulmeting te doen nog geen cases in NL en

herhaalpeilingen op verschillende stadia van een pandemie en epidemie in NL

Sowieso lijkt het me goed om af te stemmen hoe eventuele peilingen optimaal te verbinden aan meer

epidemiologisch onderzoek

Groeten

10 2»

10 2eFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 15 37

l 5 rivm nl10 2e 1 eTo m

l 2e|@nvmin] Srivm nl

10 2e 5 rivm nlCc m

Subject afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Hoi allemaal
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Jullie hebben vast ook de mogelijkheid voor H2020 financiering gezien Totaal

is een RIA dus verplichting om consortium te vormen van tenminste 3 onafhankelijke organisaties in 3 verschillende

landen

deadline 12 feb en10 2b

EPI mensen zijn al door verschillende groepen benaderd en zal zoals het er nu uitziet meedoen in twee

aanvragen

1 Modellering |
2 Surveillance en epi studies voortbouwend op influenza surveillance netwerk I MOVE

ieder geval ook ism IDS NIVEL EMC Hierbij van belang om ook aan te sluiten bij al geplande FFX cases

onderzoek en ander onderzoek

10 2a |
dus in10 2e

Het leek me goed om van elkaar op de hoogte te zijn van plannen wat betreft inschrijven op deze call zodat we

waar nodig kunnen samenvoegen samenwerken en naar elkaars voorstellen kunnen verwijzen om de individuele

aanvragen in samenhang sterker te maken

Groet

10 2e

https ec europa eu info funding tenders opportunitie5 portal screen opportunitie5 topic details sel phe corona virus

2020 freeTextSearchKevword tvpeCodes l statusCodes 31094501 310945Q2 31094503 programCode H2020 programDivisiQnC

ode null focusAreaCode null crossCuttingPrioritvCode null callCode H202Q SCl PHE CORONAVIRUS

2020 sortQuerv openingDate orderBv asc onlvTenders false topicListKey callTopicSearchTableState

https www who ■int publications detail the first few x ffx cases and contact investiaation protocol for 2019

novel coronavirus 2019 ncovHnfection
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To irivm nl]m

From

Sent Sun 2 2 2020 7 32 34 AM

Subject FW startnota wijziging Wpg 4e tranche

00 STARTNQTA WIJZIGING WET PUBLIEKE GEZQNDHEID versie 28 ianuari pdf

Hoi allemaal

Hierbij de laatste versie van deze startnota wijziging PG die 18 feb besproken wordt bij VWS Ik zet hem op de

agenda van het stafoverleg volgende week maandag 10 feb

Alle aspecten staan er nog steeds in nu afwachten wat VWS daadwerkelijk wil opnemen in de gewijzigde wet

Delen BSN door GGD en lab met RIVM staat nu expliciet in de nota Als er onduidelijkheid blijft bestaan over

gebruik BSN voor koppeling RIVM gegevens met andere databronnen zoals Praeventis met CBS tbv evaluatie

bestrijding evaluatie dan zou dit mogelijk ook nog expliciet in de wet moeten komen

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 30 januari 2020 17 28

10 2e 10 2«l@rivm nl @ rivm nl |
@rivm nl

To

10 2e 10 2e|@rivm nl @rivm nlm m m

10 2eu® rivm nl |
|@rivm nl

Subject startnota wijziging Wpg 4e tranche

|@rivm nl

Cc Secretariaat Clb

Beste leden van het MT

Bijgevoegd de startnota wijziging Wpg zoals deze op 18 februari in bespreking wordt gebracht in het MT van VWS

PG

KMai eeft het stuk op de agenda geplaatst van jullie MT vergadering van 10 februari aanstaande

Mocnten er al eerder bemerkingen zijn die je aan mij en mee wilt geven dan zien we die ondertussen

al graag tegemoet

Beste groet
I0 2e

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Mr drs G B Haringhuizen

Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 3720 BA Bilthoven

| Coordinerend Adviseur jurist publieke gezondheid

I T l I M]

I
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To l@rivm nll

jrivmml] B
l@rivm nll

lrivm nl]

Tivm nl]m

Cc irivm nl]M m m

irivm nl] |@rivm nl] Qw

irivm nl] |@rivm nl]m m Qj

From

Sent Tue 2 18 2020 5 04 01 PM

Subject FW startnota na commentaar PG

00 STARTNOTA WIJZIGING WET PUBLIEKE GEZONDHEID versie 18 februari GH docx

00 STARTNOTA WIJZIGING WET PUBLIEKE GEZONDHEID versie 28 ianuari fl opm YdN GH docx

Ter kennisname niet voor verdere verspreiding
De bespreking is door VWS PG uitgesteld naar 9 maart

Groet

10 2s

10 2eVan

Verzonden dinsdag 18 februari 2020 11 19

Aan

Onderwerp startnota na commentaar PG

minvws nlC10 2e 10| 2e |@minvws nl

Ik heb alle commentaar verwerkt daarbij ook laatste commentaar meegenomen vanuit mijn MT Hierbij was

belangrijkste puntom de nieuwe categorie D meldingsplicht in algemene zin te benoemen als ziekteverwekkers

die endemisch voorkomen in Nederland en grote schade kunnen veroorzaken vervolgens actueel gaat het om

AMR en voedselinfecties

Verder begreep ik uit de reactie van

helder was heb ik dus opnieuw geformuleerd
Voorts op haar verzoek ook kopjes toegevoegd
Eerste versie is met track changes tweede is een schone versie

dat in de eerste beschrijving onder A het probleem onvoldoende10 2e

Indien akkoord kan ie door naar Elwin voor verspreiding binnen PG

Groet

10 2b

RI^M Riiksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

10 2e | Coordinerend Adviseur jurist publieke gezondheid

I T 10 2e I M]Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2«

I
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irivm nll U I0 2eTo irivm nll 10 2g 10 2em10 2g
26 10 2e 10 2e |

10 2e

10 2e

i nll nilm irivm nn

rivm nl] ■grivm nl]
@rivm nl]

l@rivm nl]

l@rivm nllj
irivm nl] H

@rivm nl]T|
E^@streeklabhaarlem nl]

■@rivm nl]

rnm^rn

iTm m m m li
igL@rivm nl]

B@rivm nl] H

@rivm nl]
irivm nl] imicDl

Fj Bj m m m

10 2e

10 P« 1 10 2«

10 2em m m

m m m

10 2e 10X29fstreeklabhaarlem nl l grivm nl]m m m

[ ©rivm nl]|@rivm nllml m M m

10 [2e@jbz nl |

jbzm riiliaieQB@ibz nl]

■@amc uva nr[

@vumc nr[

|@erasmusmc nr|

@jbz nl] @lumc nl]
rivm nl]

Jamc uva nl]
B@urncutrecht nl]

m m

m m

Tl 10 21
|i 10 129

@amc uva nl] iamc uva nl1

l@umcutrecht nl

m Mj

10 2evumc nl]
|@erasmusmc nl] 10X29 10 2egmumc nl

gerasmusmc nl |PiaieQB@erasmusmc nl]

ajumcutrecht nl I^B

|@mumc nl]In m

@lumc nl [ Mil

■@umcutrecht nl |

l@umcutrecht nl I^E
ilumc nl l

ilumc nl] 10X29m

10 2bSQM @umcutrecht nl]

@u mcutrecht nl]

glumc nl]

|@umcutrechtnl]m m a

10 2e 10 2e|@umcutrecht nl | @u mcutrecht nl]
nvwa nl ftEBIBI@nvwa nil

w w

10 2e 10 2e [
10X26

@lumc nl

@umcutrecht nl]
@nvwa nl] NVWA pb VI VIC I

■HP
glumc nl] mmCc

©gmail com

m

@gmail com] lUlIfeQlumcutrecht nl |m m m

10 2e ©nvwa nl]
m

From

Sent

m

Wed 2 5 2020 2 31 41 PM

Subject Surveillance Respiratoir
Influenza en RSV voor SO week 5 5 2 2020 pdf

Hierbij de stand van zaken op het gebied van de respiratoire surveillance

Q koorts doon

Geen bijzonderheden

Psittacose door

Het aantal meldingen van patienten met een eerste ziektedag in december 2019 en januari 2020 is verder toegenomen tot 41 zie

epicurve Deze patienten zijn gemeld door 18 GGD regio s De mediane leeftijd van deze patienten 34 mannen en 7 vrouwen is

67 jaar Alle patienten met een eerste ziektedag sinds december 2019 zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis tegenover 79

91 van de gemelde patienten tussen 2015 2018 Tot nu toe zijn geen gemeenschappelijke bron nen gevonden Daarom is een

uitbraakonderzoek gestart middels een aanvullende vragenlijst die bij de patient wordt afgenomen door de GGD Meerdere

hypothesen contact met wilde en gehouden vogels maar ook woonafstand tot pluimveebedrijven worden uitgevraagd of

onderzocht Bij 17 van de 21 getypeerde patientisolaten sinds december 2019 betrof het Chlamydia psittaci genotype A op basis

van OmpA genotypering en bij 1 patient is genotype B gevonden Opvallend was dat daarnaast 3 recent gemelde patienten uit

dezelfde GGD regio GGD Brabant Zuidoost hetzelfde OmpA type hadden met 1 nucleotide verschil van genotype A Dit type is

slechts een 3 keer eerder vastgesteld sinds 2008 Door het laboratorium van het ZuyderlandMC wordt in het kader van deze

landelijke verheffing tevens bekeken of aanvullende MLST typering naast de reguliere OmpA genotypering zinvol is

lm 3m 6m ly all

10 2e

10 2e

10

6

s

4

2

Jai 2018 Apr 2018 ul 2018 00 2018 Jan 2019 A0 2019 Jul 2019 OCX2Q19 Mn 2020

liliJ mm Jlllll 11 i

Week

■ Cases Baseline

Legionella door

Met 41 legionellose meldingen met eerste ziektedag in januari is het de hoogste januari ooit Tot nu toe lag het

hoogste aantal meldingen in januari op 32 meldingen januari 2018 Van deze 41 meldingen zijn er 31 in

Nederland opgelopen 6 waarschijnlijk in het buitenland en bij 4 is dit nog onbekend

10 2e
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Er nog geen meldingen met een eerste ziektedag in februari

Hoewel er enkele kleine geografische clustertjes zijn en ook enkele koeltorens worden bemonsterd zijn er geen

verdere bijzonderheden
De maand januari was relatief warm met een gemiddelde temperatuur van 6 2 graden tegen een langjarig
gemiddelde temperatuur van 3 1 graden Celsius Mogelijk speelt dit een rol in het hogere aantal meldingen

Aantal legionellose meldingen per maand in 2020

en gemiddelde voorgaande 5 jaren
140
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Maand eerste nektedag

Min 201S 2019 csaaantal merdingen per maand in 2020

gcmtddeld 20IS 2019

Voodopift t m OS 02 2020

gemiddeld 2010 2014
»•• «wm 0Wo»

Influenza en RSV in Nederland door

Samenvattinq

Het aantal patienten met griepachtige klachten is afgelopen week gestegen naar 72 per 100 000 inwoners Dat is net als in week 2

van dit jaar boven de epidemische grens Er wordt veel influenzavirus gevonden in neus en keelmonsters van patienten

voornamelijk van het type A Er worden influenzavirussen van zowel subtype A H3N2 als A HlNl pdm09 gevonden Er is pas

sprake van een griepepidemie als het aantal mensen met IAZ dat de huisarts bezoekttwee achtereenvolgende weken boven de

epidemische grens liggen en er in voldoende neus en keelmonsters influenzavirussen worden gevonden
De grafieken en verdere duiding is te vinden in de bijlage

Influenza Internationale situatie door

Update FluNews Europe week 4

• Influenza activity continued to increase with 1 Member State reporting very high 3 high and 12 medium intensity

Widespread influenza activity was reported by the majority of Member States and areas across the Region
• Of the individuals sampled who presented with ILI or ARI to sentinel primary healthcare sites 47 tested positive for

influenza viruses

• Both influenza virus types A and B were co circulating with a higher proportion 69 of type A viruses detected

• The distribution of viruses detected varied between Member States and areas and within sub regions Although the

majority of reported influenza virus detections across the Region were type A 2 Member States reported influenza type B

dominance and 4 Member States and areas reported co dominance of types A and B viruses

• In the majority of specimens from severe cases admitted to ICU and non ICU hospital wards influenza type A viruses were

detected

• Pooled estimates of all cause number of deaths from 21 countries or regions reporting to the EuroMOMO project

indicated an increasing trend in mortality over recent weeks

• Data from the Influenzanet indicated that influenza activity in the community was high in 1 reporting country medium in 3

reporting countries and low in 4 reporting countries

10 2e

Overige respiratoire pathogenen in de virologische weekstaten door

In week 5 hebben 12 laboratoria hun data gerapporteerd

Geen bijzonderheden

10 2»

Ter informatie het aantal gemelde coronavirus detecties Dit aantal is in het 2019 2020 seizoen nog laag in vergelijking met vier

voorgaande seizoenen
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Detecties van coronavirus

— 2015 2016 trendlijn
— 2016 2017 trendlijn

— 2017 2018 trendlijn
— 2018 2019 trendlijn

— 2019 2020 trendlijn

2019 2020 aanlallen
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Humane infecties met een dierlijk influenzavirus door

Nederland geen bijzonderheden

Severe acute respiratory infectionsJU lI£9fcurveillance in ziekenhuizen

Deze week geen update

10 2e

Met vriendelijke groet

Namens afdeling EPI RES

10 2e 10 2®10 2e en

10 2b

Epidemioloog afdeling Respiratoire Infecties

RIVM Centrum Infectieziekten Epidemiologie Surveillance

Postbus 1 interne postbak^®
3720 BA Bilthoven

Tf

Werkdagen lOX2a

RIVM National Institute for Public Health and the Environment

PO Box 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands
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To irivm nl]

ldghor nl [ ggdghor nl]

H@rivm nl]

Cc irimrnl]
m

■eggJJMKSBH
Sent

Subject FW huiswerk wat betreft draaiboeken

Analyse proces tbv uitbraak coronavirusVeiljqheidsreaioNoordLimburq pdf

Biilaqe bii analyse proces stap 6 adviesVeiliaheidsreqioNoordLimburq pdf

Regionaal Griepplan Netwerk Acute Zorg reqio West defj pdf

m

M m

Sat 2 29 2020 3 27 48 PM

180920 Draaiboek HM versie 2 O docx

Dag college s

Zoals in mijn vorige mail aangekondigd bijgaand de mail die ik aan een aantal regionale en landelijke collega s heb gestuurd

Cl0 2ej 110X2j 10 2e

Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden

Telefoonnummer

Mobiele nummer |
Telefoonnummers secretariaat

10 2e

10 2»10IC2

10 2eEmail secretariaat girdoghm nl

10 2e jl0 2 10 2eVan

Verzonden zaterdag 29 februari 2020 14 58

|@ghorhm nl10 2e 10 2e |@ggdhm nl Infectieziektenhm

|@ggdhm nl Matthijs van der Vorm j_

Aan M m

10 2e 10 2e@ggdhm nl

@ghorhm nr ^^^^J@ghorhm nl

P ^^^@ggdghor nl |

| ^®b§@ggdghor nl

@ ggdhaaglanden nl
’

Onderwerp huiswerk wat betreft draaiboeken

l@rdoghm nl

|@ggdghor nl ^^^^S@ggdghor nl’ ^^0@ggdghor nl

|@ggdghor nl

10 2e 10 2eCC

g 10 2e10 2e

10 2S @ggdhaaglanden nlM

Beste collega s

Ik wil een ingewikkelde vraag bij jullie neerleggen Bijgaand treffen jullie drie draaiboeken aan het ROAZ griepplan ons eigen

grieppandemieplan en twee stukken die de VR

stuk beveelt GGD GHOR Nederland alle regio s aan om hetzelfde draaiboek te gebruiken
Gisteren is in het BAO afgesproken dat alle voorbereiding en activiteiten in de regio voor een opgeschaalde situatie langs
twee lijnen plaatsvinden via de veiligheidsregio en via het ROAZ De DPG heeft in beide lijnen een centrale rol Dat

betekent dat we ook verantwoordelijk zijn voor de coordinate van de planvorming

In artikel 6 lid 2 zijn de verantwoordelijkheden van het bestuur van de VR beschreven Het bestuur van de veiligheidsregio

draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A

alsmede op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid

bestaat En in artikel 8 lid 2 en 3 is beschreven hoe die planvorming zich verhoudt tot de algemene crisisstructuur {lid 2

Het bestuur van de veiligheidsregio beschrijft in het crisisplan bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio s de

organisatie de taken en bevoegdheden in het kader van de bestrijding van en de voorbereiding op de bestrijding van een

epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A alsmede de voorbereiding op de bestrijding van een nieuw subtype
humaan influenzavirus waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat En lid 3 Het deel van het crisisplan

bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio s dat betrekking heeft op bestrijding van en de voorbereiding op de

bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A alsmede de voorbereiding op de bestrijding van

een nieuw subtype humaan influenzavirus waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat wordt vastgesteld in

overeenstemming met het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst

In artikel 33 wordt in de leden 1 en 2 geregeld hoe instellingen zich voorbereiden Dat geldt natuurlijk ook een pandemisch

10 2« Noord onlangs met alle regio s heeft gedeeld Voor wat betreft dit laatste

1

2

3
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scenario Lid 1 Instellingen als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen zorgaanbieders als bedoeld in de Wet op de

beroepen in de individuele gezondheidszorg Regionale Ambulancevoorzieningen en gezondheidsdiensten in die regio die

een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening treffen de nodige maatregelen met het oog op hun taak en de

voorbereiding daarop En lid 2 Het bestuur van de veiligheidsregio de Regionale Ambulancevoorziening en de in die

regio werkzame instellingen zorgaanbieders en diensten bedoeld in het eerste lid maken schriftelijke afspraken over de

inzet van deze instellingen zorgaanbieders en diensten bij de uitvoering van hun taak en op de voorbereiding daarop

Mijn ingewikkelde vraag is nu hoe we van deze drie plannen tot enerzijds een vastgesteld crisisdeelplan komen en anderzijds hoe

het ROAZ plan zich daartoe verhoudt Ik leg de vraag maar even open bij jullie weer omdat jullie er wellicht al over hebben

nagedacht en we door een gedachtewisseling verdere stappen kunnen zetten

Ik kopieer ook een aantal landelijke collega s en mijn Haagse collega in omdat a lie regio s ditzelfde huiswerk hebben gekregen
Maar iedere keer als ik over dit huiswerk communiceer krijg ik de indruk dat er niet veel regio s zijn die daar al actief mee bezig

zijn Vandaar dat het ook voor GGD GHOR Nederland een uitdaging is om te bevorderen dat alle regio s hiermee eenduidig aan de

gang gaan

Hoor graag van jullie

Vriendelijke groet

I0 2e Jt0 2 10 {2e

Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden

Telefoonnummer

Mobiele nummer |
Telefoonnummers secretariaat

10 2e

10 29
10 2«i

10 2eEmail secretariaat l@rdoghm nl
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10 2e

1° Pe

10 2«To @rivm nl]
From

Sent Sat 2 29 2020 9 28 07 AM

Subject Re Access to the ECDC COVID 19 TESSy dashboard

10 2a

Groetl 10 [2e

@rivm nlVan

Datum 29 februari 2020 om 08 39 01 GET

Aan

Ouderwcrp Re Access to tlie ECDC COAID 19 TESSy dashboard

10 2e 10 2e

Snvin nl10 2e 10 2e

Geen dank

10 2a

GroeteiL

10 2e

10 2e 10 2s» ltSrivm nlVan

Verzonden op vrijdag 28 februari 2020 20 05

Aan

Onderwerp Re Access to the ECDC COVID 19 TESSy dashboard

ltarivm nl10 2e 10 2e

Bij jou ongetwijfeld hetzelfde een overvolle mailbox Ik kom niet aan antwoorden toe maar bij deze dank voor de mailtjes
van de afgelopen dagen ivm ECDC Tessy etc

hartelijke groeten 10 2e

10 2eFrom

Sent Friday 28 February 2020 14 22

10 2e 10 2e 10 2e f10 2e 10 2e 10 2eTo

10 2e

10 2a 10 2e|Cc

Subject FW Access to the ECDC COVID 19 TESSy dashboard

Ter info mochten jullie geen aparte mail hebben ontvangen als Tessy users

From PHE Technical Group

Sent vrijdag 28 februari 2020 10 38

^|^sozia]ministeni£ii^
pJages at

^|@meduniwien ac at

10 2e @ecdc europa eu

^^^^^3H|^sozialministenum^at
iges at f

10 2e l@sozialministerium atTo

10 2e 10 2e|@meduniwien ac at @ ages at

I0 2e 10 2e| 5 health fgov be |@health fgov be
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sciensano be ■

^|^sciensano1bejH
B@mh government bg E

I [@abv bg

@hzjz hr

@spidernet com cv FiMTfrE

@spidernet com ev

iMfeQl@spidernet com CY

Sl@szu cz I

dk rcjsst dk Hk ^g s cci Hlr• jg^ ^cci hi [fflg@cd dk gJgj©ssLdk

B@terviseamet ee

B@terviseamet ee

J^terviseametee
@thl fi BBMl@thl fi ■

@thl fiT

|^IEQ^^B@ santepubliquefrance fr

jB@santepubliquefrance fr H

sciensano be

^[@sciensano be B

3@mh government bg |

ncipd org BBIBQl@ncipd org [

^J@h i7 hr hziz hr |
l@hziz hr

l@sciensano be |@sciensano be

l@sciensano be |U IfeQl@ncipd org

nrind^nrg^^^^3@nripd nrp

M@hziz hr

m

W

10 2sncipd org
m 0

hzjz hrra

^B^ShzjzJir B
^[@mohs moh gov cy

|@hziz hr

[0

spidernet com cv

Qmphs moh gov cv Illiffi5Ql@spidernet com cy

^B@szihcz

l@mphs moh gov cv l@mphs moh gov cv
m 0 W

^cytanetjComxY
10 2e5B@mzcr cz

l@szu cz

@mzcr cz

‘

SlS «
|@zuova cz @szu cz

Rj m iterviseamet ee ►terviseamet ee

m 0 ’terviseamet ee
m ’terviseamet ee

10 2e 10 2e l@thl fi ■iyifeQM@thl fil@tai ee j@terviseamet ee
m

l@thl fi

l@thl fi I
l@thl fi l@thl fi

thl fi sante gouv fr l@sante gouv frm m

10 2e
psantepubliquefrance fr B
l@santepubliquefrance fr

santepubliquefrance fr

l@santepubliquefrance fr

|@santepubliquefrance fr @rki de ■iiiJIcQB@rki de

3@rki de~ ^^^@rki de ^^^@rki de

M^^B@keel pno gr

keelpno gr

@ rki dem m M

10 2e^B@H Lde |^IcQl@rki de

Skeel pno gr

^B@keelpno gr

B|@keelpno gr B

J^nnjqgovdTuJ
@nnk gov hu |

landlaeknir is BSI@ landlaeknir is

M@ni is

l@rki de rki de

keelpno gr B

m

10 2emed uoa gr

^@med a uth gr 10 keelpno gr BUiffia

@nnk gov hu

@nnk gov hu

@nnk gov hu

l@nnk gov hu [
j@nnk gov hu

^J^nnjq^ovdTu
|@nnk gov hu

landlaeknir is

l@landlaeknir is [ilitl£a3@ landlaeknir is

|@hse ie

rpj

@nnk gov hum M m m

10 2e 10 2e|@ landlaeknir is

10 2e 10 2e 10 2el@landlapknir k ^^@landkpitali k

l@hse ie ^^^^^B@hse ie

l@ landlaeknir is |@hse ieiFl

@hse ie ■

|@hse ie B

Psanita it B

B@iss it B
fl£QM@nmpd gov lv

^ ©hsede

| @hse ie ^^^^^M^ ganita it

l@sanita it

|@hse ie0 0

|@hpsc ie

isanita it I

l@^sJt |
^B@spkc gov lv

|@hse ie

m m sanita it M
M@issjt

m |@sanita it

2e 10 2e[iSopbgmet |@spkc gov lv

10 2a 10 2el@spkc gov lv l@spkc gov lv

10 2e I0 2e I0 2eM@spkc gov lv

l@sam lt

l@sam lt ^M^ulacjt^
^BsTws^UtTl
M@ms etat lu

^B@ms etat lu

l@spkc gov lv l@spkc gov lv |@spkc gov lv

10 2e 10 2e|@essc sam lt l@ulac lt l^essCjSamJt
m 0

10 2e 10X29 101 29l@ulac lt l@nvspl lt l@ulac lt

10X29 10X29 10 2e@ u lac lt |@ms etat lu l@ms etat lu

10 29

10 29 |
10» 29 10 2el@ms etat lu |@ms etat lu |@ms etat lu

10 2e 10 2e@gov mt l@gov mt @gov mt

l@gov mt

l@gov mt I

2e 10 2e[m @gov mt m @gov mt m l@gov mt ^govurit

K2e I0 2e 101 29|@rivm nl@gov mt lov mt

10 2e^■Sriymml B
^|^rivm nl

^B@Hvm rd I

MMhLDoJ
l_|^fhunoMH

l@gis gov pl B

IUiffiSQI@pzh gov pl gov pl

saude pt

l@rivm nl fl

B@rivm nl H

|@rivm nl B

U@fhLno

^BsJrivmmb
10 2«|@rivm nl

|@rivm nl

@fhi no

M^IhLn£x
|@pzh gov pl

m m

|^[hLno
M@fhi no |{g^|@fhi no

l@gis gov pl

fhi no |
B@fhi no [

B]@ pzh gov pk|B IBQl@gis gov pl

|@pzh gov pl

l@dgs min saude pt

l@dgs min saude pt

m m ilil

m m m

MW

10 2e|@dgs min saude pt

^B@dgs min saude pt

l@dgs min0

10 2e @ dgs min saude pt Hit

Qdgs min saud^pt
@insp gov ro B

B@vahoo comT^Bmjggj^ir»gp gpy ro

@uvzsr sk

Svzbb sk B^I£Q @uvzsr sl

@nijz si lU9|EQl@ni|z si M
@nijz si Hm£Ql@mscbs es |

@ isciii es

ifolkhalsomyndigheten se ^
@folkhalsomyndigheten se

0 insp gov ro l@insp gov ro

|@insp gov ro |@insp gov ro kgMnsp gov ro
m 0 n

l@insp gov ro @insp gov ro

^BjSuvzsrsk

m 0 m

10 2e

1Q 2e

uvzsr sk @ vzbb sk
u

l@uvzsr sk

uvzsr sk

10 2sl@nijz si l@nijz si |@niiz si

I0 2e

[10 2e ^JJ

10 29 10 2e1 @nijz si

^[@mscbs es^^@^@mscbs es

3fl@ isciii esTlMSil@isciii es

|@folkhalsomyndigheten se

gM@niiz si l@nijz si

10 29 |@isciii es

@isciii es

10 2e

10 2s

0

@fol khalsomyndigheten se
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^|@folkhalsomvndigheten sejJ
@folkha lsomyndigheten se W

W@folkhalsomyndigheten se

@fol khalsomyndigheten se

0 2e

10 2e

10 2e

^J@fol khalsomyndigheten se

l@folkhalsomyndigheten se 10 2e |@folkhalsomvndigheten se

l@folkhalsomvndigheten se
m

I0 2e |
10 2e»

I 10 2e g 10 2»

10 2e

{10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s 10 2el@folkhalsomyndigheten se

@nhs net

l@phe gov uk |@phe gov uk

10 2e 10 2«S3phe gov uk @phe gov uk

@ecdc europa eu PHE Technical Group 10 2e [ Secdc^euroga^eu PHE Manager

^B^bmgigViat
ncipd org

Cc

@ecdc europa eu

sciensano beT^^^^^^^Bi@^B
l 2e53ecdc europa eu B

@sozialministerium at i

@hzjz hr

m

sciensano be

10 2e@hzjz hr BHfflgJ@ryt anet com cy
^^^

@szuxz^^B@sst dk ^H@terviseamet ee

l@spidernet com cy |@szu cz

10 2e |@thl fi BE5 szu cz

W@santepubliquefrance fr

| @eody gov gri ^®^^®
d0 2e|@rki de ^J@rki Hp ■ilflItiM@rki de

5B@nnk gov hu

B@hse ie j

B^samdt
|@rivm nl u

|@eodv gov gr

@nnk gov hu

@hse ie H
l@nnk gov hum

10 2e

10 2e

10 2e

iox2e msm

10 2e@landlaeknir is l@spkc gov lvm [y sanita it

@llv li l@sam lt j@ms etat lum m

l@gov mt |@rivm nl

10 2e|@pzh gov pl BE tzh gov pl idgs min saude ptm ai@insp gov ro

BB@uvzsr sk |||[{[
@folkha lsomyndigheten se

i0 2e niiz si

|@folkhalsomvndigheten se

msssi es

10 2e

10 2e

10 2e |@folkhalsomyndigheten se

10j 2e@phe gov uk

Subject Access to the ECDC COVID 19 TESSy dashboard

@phe gov uk

To NFP for Preparedness and Response NFP for Surveillance NFP for Threat Detection EWRS and IHR NFP for Influenza and other

Respiratory Diseases NFP for Emerging and Vector borne Diseases National Correspondents

Dear Colleagues and National Correspondents

ECDC has activated a dashboard with data on COVID 19 extracted from TESSy and our Epidemic Intelligence data collection The

dashboard is restricted to the members of the Advisory Forum and the TESSy users

For external users the link is http qap ecdc europa eu adfs extensions COVID 19 Restricted COVID 19 Restricted html

If you don t have TESSy credentials username and password you have to refer to your National Coordinator in CC that can grant

you TESSy reading rights

Kind regards

10 2e

ECDC PHE Response

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 018 58 60 10 00 Fax 46 f018 58 60 10 01

www ecdc europa eu■assr

□ E □ □Follow ECDC on
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il^ ecx5c
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Confidentiality Notice

If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

imp [ ioh2 1i io Zft C10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

bulten reikwijdte

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 11 13

10K2« 10 |2ei {10 2e |@rivm nlTo

0 2e 10 2s |@rivm nl

Subject FW Concept actielijst 7e RT 21 2 2020 inclusief aanvullende stukken met verzoek reactie op de casusdefinitie ECDC

richting^

|@rivm nlCc

Hoi 10 2e

Ik heb onze antwoorden vanuit EPI proberen te samenvatten maar individuele mails hangen er ook nog onder Ik

kopieer in aangezien ik aanneem dat dit ook bij AF vanmiddag wordt besproken

Keelpijn
• Symptomen niet vermeld in de beschrijving van de 72 000 gemelde cases in China en alleen in beschrijving
eerste 138 gehospitaliseerde patienten in Wuhan Daar staat keelpijn slechts voor 12 van niet ICU patienten

gerapporteerd En keelpijn is voor 6 40 16 cases gerapporteerd aan ECDC

• Volgens mij is keelpijn geen typisch symptoom bij COVID 19 en zou de aanwezigheid van keelpijn misschien

zelfs wel negatief voorspelllend kunnen zijn voor een SARS CoV 2 infectie In tegenstelling tot wat vaak

gedacht wordt geldt dat ook voor influenza Zie Casalegno et al In Euro Surveill 2017 22 14 pii 30504

https doi orq 10 2807 1560 7917 E5 2017 22 14 30504

•

“

pharyngitis appeared to be associated with a decreased risk of influenza infection in all age group

except those 65 years and older Assuming an overlap between the variables pharyngitis and sore throat

these two symptoms might not improve but rather weaken an ILI definition This result supports the

updated WHO definition from 2011 that removed sore throat from its definition Based on this study and

the current literature we believe that there is evidence to exclude sore throat’ from ILI definitions such

as ECDC and CDC ILI definition
”

• In het artikel in de Lancet Huang et al 24 januari staat few patients with 2019 nCoV infection had

prominent upper respiratory tract signs and symptoms eg rhinorrhoea sneezing or sore throat indicating
that the target cells might be located in the lower airway
• Dat gold ook voor SARS zoals onder andere door

infectie van neus of keelholte ontbreken H
jeschreven in een artikel in IMTvG Tekenen van een

IMTvG 2003

10 2e

10 2e

Nuancering close contact zonder PPE akkoord

Definitie localized limited community transmission

• Voorstel landen die zelf aangeven dat er community transmission is Dat lijkt me nogal vaag Iran zou daar

bijvoorbeeld niet onder vallen De vraag is of er een meer specifieke definitie te bedenken valt ECDC heeft in

concept manuscript voorgesteld zie hieronder in mail geplakt en dit lijkt al beter maar ook hier is mogelijk
nog verbetering mogelijk zie opmerkingen

o Increasing number of importations wat is increasing
o Majority of European cases attributable to local transmission rather than importation Niet erg duidelijk

geformuleerd
o 3 generations in 3 districts erg arbitrair

I10 2e
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Limited sustained transmission

Description
■

Inereajcfrig number of importations
■ Majority of European case attributable to local

transmission rather than importation
■ Three or more generations of transmission in at

least three distinct clusters

Definitie widespread transmission

• Voorstel cumulatieve incidentie over afgelopen 14 dagen van 1 1Q0K of 50 cases bij landen met populatie
5M

o Definitie op basis van arbitraire drempel lijkt lastig Bij lokale uitbraken in grotere landen zou incidentie

bovendien beter op regionaal dan op landelijk niveau bepaald worden

o Beter zou zijn afkappunt op basis van hoeveel cases er zijn zonder link naar een bekend cluster of

import En absoluut aantal zonder incidentie mogelijk beter

Groeten

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 10 51

10 2« [10 2e 10 2e I0 2el@rivm nl |@rivm nlTo m

10 2e g 10 2e 10 2e 10} 26|@rivm nl |@rivm nlm

10 26 @rivm nl

Subject RE Concept actielijst 7e RT 21 2 2020 inclusief aanvullende stukken met verzoek reactie op de casusdefinitie ECDC richting

10 2e

10 2»Hoi

Over keelpijn heb ik geen verdere informatie

De definitie voor limited sustained transmission vind ik niet erg duidelijk
• Increasing number of importations wat is increasing
• Majority of European cases attributable to local transmission rather than importation IMiet erg duidelijk
geformuleerd en waarom alleen mbt European cases

• 3 generations in districts erg arbitrair

Widespread transmission op basis van incidentie is ook erg arbitrair en niet gespecificeerd in welk gebied

landelijk regio Ik zou denken dat je meer toe moet naar een afkappunt op basis van hoeveel cases er zijn
zonder link naar een bekend cluster of import Misschien zelfs absoluut aantal en niet eens incidentie van dit soort

cases

Maar dit zijn moeilijke discussies

10 2eGroet

10 2e 10 2e Srivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 08 52

10 2e 10 2egnvminl l 5 rivm nlTo w m m

t0 2» 10» 2el Srivm nl

Subject RE Concept actielijst 7e RT 21 2 2020 inclusief aanvullende stukken met verzoek reactie op de casusdefinitie ECDC richting

l@rivm nl @rivm nl

Volgens mij is keelpijn geen typisch symptoom bij COVID 19 en zou de aanwezigheid van keelpijn misschien zelfs

wel negatief voorspelllend kunnen zijn voor een SARS CoV 2 infectie
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In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt geldt dat ook voor influenza Zie Casalegno et al In Euro Surveill

2017 22 14 pii 30504 https doi ora 10 2807 1560 7917 ES 2017 22 14 30504

pharyngitis appeared to be associated with a decreased risk of influenza infection in all age group except
those 65 years and older Assuming an overlap between the variables pharyngitis and sore throat these two

symptoms might not improve but rather weaken an ILI definition This result supports the updated WHO
definition from 2011 that removed sore throat from its definition Based on this study and the current literature

we believe that there is evidence to exclude sore throat’ from ILI definitions such as ECDC and CDC ILI

definition
”

In het artikel in de Lancet Huang et al 24 januari staat few patients with 2019 nCoV infection had prominent

upper respiratory tract signs and symptoms eg rhinorrhoea sneezing or sore throat indicating that the target
cells might be located in the lower airway

Dat gold ook voor SARS zoals onder andere door^^^beschreven in eenartikelinNTvG

Tekenen van een infectie van neus of keelholte ontbreken NTvG 200310 2e

Toevoegen zonder PPE voor definitie close contact inderdaad goed

ECDC voorstel limited sustained transmission lijkt redelijk

Definitie widespread transmission op basis arbitraire incidentie drempel lijkt me lasting Italie valt daar nu nog niet

onder terwijl het kanton Ticino in Zwitserland alvast alle reizigers vanuit Italie met klachten wil gaan testen

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 23 februari 2020 17 41

[10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nlTo

10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject FW Concept actielijst 7e RT 21 2 2020 inclusief aanvullende stukken met verzoek reactie op de casusdefinitie ECDC

rich ti neMiMfeQJ

|@rivm nl @rivm nl

Hoi allemaal

Zie ECDC voorstel voor aangepaste casusdefinitie en vraag om 1 reactie vanuit EPI uiterlijk morgen 12 uur Hierbij

mijn eerste gedachten ik hoor graag jullie aanvullingen uiterlijk morgen 11 uur

Wat betreft toevoegen keelpijn in NL is deze er bewust uitgehaald omdat deze waarschijnlijk weinig
sensitief en specifiek is Ik heb gezocht in de literatuur naar symptomen Helaas niet vermeld in de

beschrijving van de 72 000 gemelde cases in China en alleen in beschrijving eerste 138 gehospitaliseerde

patienten in Wuhan Daar staat keelpijn slechts voor 12 van niet ICU patienten gerapporteerd Iemand op

de hoogte van andere literatuur die we als argument tegen kunnen gebruiken
Nuancering close contact zonder PPE lijkt me ok

Optie om te testen bij patienten die in gebied met nog redelijk weinig cases lage incidentie toegevoegd om

tegemoet te komen aan landen die dit niet uitvoerbaar vinden maar het wel mogelijk maken voor landen die

dit graag willen Kunnen we niet tegenhouden denk ik De vraag is in hoeverre dit ondanks dat het alleen

optie is het aantal testen toe gaat laten nemen door artsen patienten als we het niet overnemen En leidt

waarschijnlijk tot eis en of noodzaak vanuit andere labs tot opschaling diagnostiek buiten EMC IDS Definitie is

nu landen die zelf aangeven dat er community transmission is Dat lijkt me nogal vaag Iran zou daar

bijvoorbeeld niet onder vallen De vraag is of er een meer specifieke definitie te bedenken valt ECDC heeft in

concept manuscript voorgesteld en lijkt mij beter om dit te gebruiken

Limited sustained transmission

Description
■

Increasing number of importations
■ Majority of European cases attributable to local

transmission rather than importation
■ Three or more generations of transmission in at

least three distinctclusters

Definitie areas with widespread transmission voorstel voor cumulatieve incidentie over afgelopen 14 dagen
van 1 1Q0K of 50 cases bij landen met populatie 5M Voor Italie betekent dit 600 patienten maar zou je
ook regionaal kunnen berekenen als cases regionaal blijven en 170 voor NL In China zijn er 11 provincies
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To Drivm nl] H
f@rivm nl]

f@ rivm nl]
Cc

From

Sent

Subject

Mon 2 24 2020 8 43 23 AM

RE relatief belang presymptomatische transmissie

En hier de antwoorden in blauw

I0 2e d0 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 08 39

l 28 10 2« i0 2el 10 2e d0 2e|@rivm nl |@rivm nlTo m M

10 2e |@rivm nl

Subject RE relatief belang presymptomatische transmissie

Cc

10 2eHa

Dank Zie een paar vragen hieronder

Groeten

10 2©3

10 2e 10 2e {Srivm nlFrom

Sent zondag 23 februari 2020 20 58

To E 10 2e 10 2e| 5 rivm nl koJrivm nlyj

|@rivm nl

Subject relatief belang presymptomatische transmissie

Cc m

Bests

Naar aanleiding van de goede discussie afgelopen vrijdag over presymptomatische transmissie en transmissieroutes

heb ik verder nagedacht gerekend en geschreven
covid 19 vergeleken met andere infectieziekten met bekende incubatietijd en bekend serieel interval Daaruit blijkt

dat transmissie bij SARS en pokken na transmissie plaatsvindt en dat transmissie bij mazelen en influenza A rond

het tijdstip van het verschijnen van symptomen plaatsvindt Dit komt ook overeen met de literatuur en

tekstboeken Dit ondergraaft mijn eerdere bewering dat covid 19 heel bijzonder is dat is het niet het lijkt veel op

influenza A ROND HET TIJDSTIP VAN VERSCHIJNEN ZOU BETEKENEN DAT SERIEEL INTERVAL ONGEVEER GELIJK

IS AAN INCUBATIEPERIODE JULLIE ZAGEN EEN KORTER SERIEEL INTERVAL IS DAT DUS OOK WAT JE ZIET BIJ

DATA OVER INFLUENZA A Bij influenza A is het serieel interval en de incubatietijd heel kort ongeveer twee dagen
en omdat eerste ziektedag wordt gerapporteerd in afgeronde dagen kunnen we dit niet precies vaststellen

gekeken hoe het zit met de verzameling van mogelijke symptomen koorts hoesten spierpijn etc en welke

wanneer genoemd worden Wat enerzijds opvalt is dat symptomen die verspreiding zouden bevorderen hoesten in

minder dan de helft van de gevallen wordt genoemd en dat andere symptomen niezen loopneus nauwelijks
voorkomen Wat ook opvalt is dat in de case lists steeds de eerste dag wordt gegeven van welk symptoom dan ook

Er wordt niet een vast tijdstip voor eerste dag van een vast symptoom bijvoorbeeld koorts gerapporteerd JE

BEDOELT DAT START KLACHTEN NIET UITGESPLITST IS NAAR SYMPTOOM ZOALS IK HET BEGRIJP Inderdaad Dit

zorgt voor extra ruis in de resultaten voor het serieel interval maar niet in een bias naar hoge of lage waarden voor

het serieel interval

gekeken naar de mogelijke transmissieroutes en hoe de viral load en fractie positieve swabs verlopen in de tijd
Viral load is al snel hoog in de neus in minder mate in de mond en na een paar dagen zijn anale swabs vaker

positief dan orale swabs Viral load blijkt evenhoog in mensen zonder symptomen en bij asymptomatische mensen

is levend virus gevonden Dat allemaal maakt het mogelijk dat er een snelle transmissieroute is die via hand mond

neus contacten kan lopen een middellange transmissieroute die via hoesten kan lopen een trage transmissieroute

die via oraal fecaal kan lopen incidenteel een transmissieroute via verneveling Geen van deze routes kunnen we

uitsluiten waarschijnlijk een mengeling van deze routes Over de relatieve bijdrage van elk van deze routes aan de

verdere verspreiding kunnen we misschien iets meer zeggen bijvoorbeeld dat hand mond neus contacten bij veel

meer gevallen mogelijk is maar niet zo besmettelijk is dat aanhoesten bij minder gevallen mogelijk is maar

waarschijnlijk wel meer besmettelijk DAT KLINKT MIJ LOGISCH ZIE JE OOK VERSCHILLEN IN SERIEEL INTERVAL

TUSSEN HUISHOUDCONTACTEN MEER EN MEER INTENSIEF CONTACT DAN BIJ NIET HUISHOUD CONTACTEN JE

ZOU DAT VERWACHTEN ALS JE ER VAN UITGAAT DAT JE HAND MOND NEUS CONTACTEN MEER IN HET

HUISHOUDEN HEBT DAN ER BUITEN DAT ZOU DUS EEN EXTRA AANWIJZING ZIJN Goed idee ik ga kijken of we

de seriele intervallen kunnen uitsplitsen naar huishouden en niet huishouden

Ben nu bezig dit op te schrijven
Vriendelijke groeten

10 2e

10 2e
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To |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject

Sun 2 23 2020 5 17 39 PM

RE Bediening veiligheidsregios

Hoi

Ook helemaal eens dat er nu duidelijke urgentie is door carnavalsvakantie met vele mensen uit verschillende landen

die gaan skien of dat afgelopen week al gedaan hebben De kans op ontdekken cases in NL in komende week lijkt
mij daarom erg groot Door vakantie in noordelijke regio afgelopen week is daar kans mogelijk het grootst op eerste

cases

Het lijk mij dat het gevoel van urgentie ook bij en

spreek ik ze

10 2e
p toegenomen sinds vrijdagochtend Morgenochtend

Ik weet zelf ook niet hoe alles precies geregeld is wie waar de regie hoort te voeren en hoe wij de regio s het beste

kunnen ondersteunen Als ik het goed begrijp vallen de veiligheidsregio s onder V J en BZK niet VWS Ook de

GHOR niet Lijkt me goed dit morgen ook met^^^te bespreken nav bijv ervaringen influenza pandemie hoe ging
dit toen en wat kunnen we daar van leren Daarom stel ik voor de staflunch om te zetten in een COVID 19 overleg
ik stuur daar zo een mail over

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 23 februari 2020 16 50

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

Subject RE Bediening veiligheidsregios

Ha 10 2e

Helemaal eens met jouw gevoel voor urgentie 9 maart duurt nog even

Het is belangrijk om zaken op te pakken waar het niet zo goed geregeld is en tegelijkertijd niet in de weg te lopen
waar het wel geregeld is Dat is althans voor mij niet altijd zo duidelijk te zien In dit geval is het denk ik wel goed
om eventuele communicatie met veiligheidsregio s heel erg informeel te houden en als we het structureel op gaan

pakken dat we het eerst afstemmen met

Vriendelijke groeten

Zal even nadenken hoe we dat het beste kunnen doen10 2e

10 2e}

10 [2e 10 2e I 5 rivm nlFrom

Sent zondag 23 februari 2020 16 06

10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nlTo

Subject Bediening veiligheidsregios

Hallo

Nu er een uitbraak is in Italie met nu 15 22 zondag 132 cases en 26 in ICU en 2 sterfgevallen lijkt het me zeer

waarschijnlijk dat de eerste infecties binnenkort ook in Nederland zullen zijn of al zijn Omdat de transmissie nu

moeilijk te traceren is ivm met mogelijke transmissieroutes via Zwitserland Oostenrijk Frankrijk Duitsland Belgie
en omdat we in een griepseizoen zitten lijkt me de kans best groot dat we ook net als Italie de eerste gevallen
pas op de ICU zien

Kortom er is grote kans dat er binnenkort gevallen krijgen in 1 van de 25 veiligheidsregio s ik denk dagen weken

En ik kan speculeren over de duur van containment maar ik vrees dat het niet lang gaat duren ivm met vele

importaties

Ik weet nog niet precies wat onze rol is als modeleringsgroep EPI RIVM tijdens mitigatie uitbraak maar ik stel me

voor dat we toch moeten dienen ter ondersteuning van die regio s

Nu ik kan me voorstellen dat je deze ondersteuning goed of dan wel minder goed of slecht kunt doen Ondanks

alle goede wil En dat of het goed of slecht is erg afhangt hoe de samenwerking is met die regio s

Mijn vraag is kunnen we dit morgen deze week niet eens oefenen Volgens mij is er een OMT gepland over dit

onderwerp op 9 Maart dat is prima maar ik zou het toch erg prettig vinden als we a I iets eerder een rondje doen

bij de veiligheidsregios om te inventariseren welke vragen er nu al spelen Om zo a te laten weten dat we er ook

zijn en b voor ons te weten dat zij er zijn en c al beter inzicht te krijgen hoe we ze kunnen helpen En om de
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mogelijke benodigde infrastructuur op zijn plaats te hebben Ook al was het maar met een paar regio s ipv van alle

25

Ik heb net lang gesproken met

hoogwater problemen
Hij heeft vertelde hoe er in de waterwereld professioneel wordt omgegaan om mensen in de regio s die getraind
worden om beslissingen te maken en zaken uit te voeren zo goed mogelijk te ondersteunen met behulp van

expertkennis voor het maken van die beslissingen Ze hebben daar speciale technieken voor ontwikkeld met

veelzijdige expert teams die opereren met getrainde voorzitters

Kortom ik kreeg sterk de indruk dat we hier misschien wat van kunnen leren als RIVM zijnde want ik heb niet het

idee dat hier iets klaar voor ligt en dat er dan organisatorisch moet worden gedacht Misschien hebben we hier

nog tijd voor de komende week

hij zit in de waterwereld en oefent veel met de veiligheidsregio s ivm10 2e

Groeten

10| 2S
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irivm nl] HM331io 2«To irivm nl]
l 2eI@rivm nl1 |@rivm nl]

m

10 2eFrom

Sent Sat 2 22 2020 3 50 18 PM

Subject Scenario analyse

Beste werkgroep scenario analyse

Nu corona een voet aan de grond lijkt te hebben in Italie 10 uurtjes rijden is het misschien goed om de scenario

analyse zo snel mogelijk compleet te hebben

Om de efficients te verhogen heb ik een google sheet gemaakt zodat we allemaal tegelijk aan de scenario s kunnen

werken

10 2g

alleen mensen met de link kunnen deze sheet zien aanpassenj

Ik stel voor dat we de verantwoordelijke voor de uitvoering van de beleidsmaatregel in haakjes achter de maatregel
zetten Ik ben daarmee begonnen maar ik weet niet zeker wie waarvoor verantwoordelijk is

Groeten

10 2e



14353537

gj\nl]
■tiaiH3MIMUaiHDM@rivm nllTo

Cc

From

Sent

Subject

Fri 2 21 2020 7 55 22 AM

RE aandeel pre symptomatische besmettingen

H^^^^^Dpmerkelijk Ik ken niet meteen een voorbeeld van een virus dat zich zo gedraagt respiratoire virussen

dragen eigenlijk allemaal het efficients over bij toename van virale load in druppels bij de zieker wordende patient
Toch ook in China duurt het tot voor kort een week voordat men opgenomen wordt In die week hoest men er

vrolijk in het rond Met toename van de virusload in druppeltjes naarmate de week vordert Is het aannemelijk dat

70 van de overdracht dan plaatsvindt voor men klachten krijgt en slechts 30 in de fase dat de virus load in de

druppels en niezen toeneemt Dit kan bijna niet de regel zijn maar wellicht de uitzondering Hoe past dit in de

waarneming dat de gevallen buiten Wuhan nu snel allemaal afnemen met isolatie van zieken en

contactonderzoek Ook bij gevallen buiten China Kan dit alles niet verklaard worden met een niet in de clusters

meegenomen externe groep met veel minder klachten en niet gerapporteerd Een rol voor fecale overdracht

wellicht En de gegevens over de generatietijd berekend in China die de facto niet verschilt van de incubatietijd zijn
die zeker niet juist Graag overleg

^g^rGr
10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 20 februari 2020 22 43

I0 [2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject aandeel pre symptomatische besmettingen

Cc

Beste

Hier een notitie n a v een vraag uit LCI hoeveel van de besmettelijke contacten met COVID 19 worden gemaakt in de

presymptomatische fase Het antwoord is 70 op basis van ca 80 transmissieclusters in China Dat is heel veel hoger dan ik had

gedacht en geeft te denken over de effectiviteit die we mogen verwachten van het zelf monitoren van hoog risico contacten

Vriendelijke groeten

10 2S

10 2e
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10 2 |j 10 2e

10 2e

10 2e 10 2«
„

10 2e I I0 2e

10 {2e

10 2eTo gDrivm nlT @rivm nl]

@rivm nl]10 2e

10 2e |j 10 2e

10 2e

10 2b10 2e |j l@rivm nl]
@rivm nl] | 10 2e @rivm nl]i

From

Sent

Subject RE For review Updated case definition for surveillance

Mon 2 17 2020 11 15 01 AM

10 2a

Gmst nrrogi

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 17 februari 2020 12 11

^ @rivm nl

| g rivm nl ^

2e |@rivm nl

PSfnlTEBI
To

10 2e|@rivm nl

|@rivm nl

Subject RE For review Updated case definition for surveillance

Hallo

Toen ik je mail gisteren las dacht ik inderdaad dat je deze als suspected kan blijven beschouwen zolang er nog

geen definitieve testuitslag is

Groeten

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 17 februari 2020 12 06

10X29

10X29 E 10 29

I 10 29

0 29To

M^Ifc^B@rivm nl M

Subject RE For review Updated case definition for surveillance

ioj 29@rivm

Dag

Toch nog een opmerking Theoretisch kunnen we ook een probable case hebben omdat een van de testen niet

conclusive is Alhoewel we dus geen casusdefinitie voor probable hebben kan het in de praktijk gebeuren dat we

gedurende een bepaalde tijd toch met een probable case zitten en actie op moeten nemen terwijl onderzoek nog

gaande is Of valt dat dan nog steeds onder suspected

Met vriendelijke groeten

10X29

10 29 10X29 @rivm nlFrom

Sent maandag 17 februari 2020 10 14

To RHE Technical Group1 10X29 @ecdc europa eu

10 29

10 2e E 10 2e EBWBBg 10 2e

10X29

10 29 10 29@rivm nl l@rivm nlCc
■I

l@rivm nlmj m m

10 29 @rivm nl

Subject RE For review Updated case definition for surveillance

Dear ECDC colleagues

On behalf of RIVM Netherlands our feed back on the updated case definition

Case definition suspected case requiring diagnostic testing

The Dutch case definition was last modified on 7 February and is very similar to the proposed ECDC case definition

Clinical presentation is defined as Fever 38° with at least one of the following cough or shortness of breath

We have no case definition for probable cases as our assays contains a SARS CoV 2 specific component
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Definition of areas with presumed ongoing community transmission Mainland China might be interpreted in different ways

Because of the intensity of airline travel between the EU and Hong Kong it is important to specify whether Hong Kong is included

or not In our case definition we have specified excluding Hong Kong Macau and Taiwan

In the definition of health worker contacts we have specified without adequate use of personal protective equipment

Best regards

10X28

10 2e

10 [2e

10 2e

http www rivm nl

RIVM Committed to health and sustainability

From PHE Technical Group ]
Sent zaterdag 15 februari 2020 10 09

^[@meduniwien ac at

@meduniwien ac at M

^B@sciensano be B

| S sciensanoibe^H
{gsciensano be |

10X28 @ecdc europa eu

10 28 ^[ gmeduniwien ac at

|@meduniwien ac at |
l@sciensano be B

To |@ages at ^J^ages^at
@uzleuven be

^|@wiv isp be

j@sciensano be

10 2e m M m

pages at

@sciensano be10 2e

101 28

10 2e [
«p ISlffBW

10X28

10 C2e

10 2e

10 28

10X2e

10X28M

10 2e

10X28

10 2e

k@sciensano be |
l@sciensano be

|@sciensano be

gncipd org ncipd org

H^h^iZihr
Shzjz hr

■@mphs moh gov cy

|@abv bg

10 2e ahoo com Mil hzjz hr l@hzjz hrl org

10 2sl@hzjz hr

@mphs moh gov cv [miSJ^piHernet com cy

B@szu cz

l@hzjz hr l@cytanetcom cy

10 2e 10 2e l@spidernet com cy

10X28@szu cz l@szu cz @szu czm

10 2e 10 1 10 2e@szu cz MiKfcQl@szu cz kgszu cz l@szu cz

10 2e@szu cz rjj |@szu cz
m |@zuova cz

m
szu cz

l@ssi dk j^B@ssi dk ^ 7lcci dk ^^@ssi dk

l@tai ee

0’ d0 28 ISffliHBHI1Sssi dk |^gg|@sshd
B@terviseamet ee10 2a

10 2e jaj 10X28 |
10 2e

10X28

10X28

10X28

@terviseamet ee l@terviseamet ee

l@thl fi l@thl fi |@thl fi

10X28

10 29

@thl fi B

B@thl fi

thl f i ’thl fi ’thl fi ’thl fiw m W

10 2e@thl fi l@thl fi ■thl fi

I0 2e 101 29@santepubliquefrance fr |
|@santepubliquefrance fr

@chu lyon fr

^■@santepubl iquefrance fr |
^B@santepubliquefrance fr

@rki dejj^Ifcg]@ rki de

B@med auth gr |
keelpno gr ^

l@upmc fr l@upmc fr |@pasteur fr

10 2e

10 2e

10 2e

10 2S

10X28

10X29^^£asteurfr^
l@santepubliquefrance fr

@chu lyon fr |
@santepubl iquefrance fr

10 2e l@pasteur fr

10 128 10X28

santepuo ’quef^a c f @sar tepubliquefrance fr

l@santepubliquefrance fr ^^^^^^S^^B@santepubliquefrance fr

Bj@rki deiBH^B@rkLdeiWHI@rki rie HM@rki de

B@keelpno gn^^^^^J^i« “3lpno gr BEnBI@oasteur gr

med auth gr ^KB^O^B@keelpno gr

m

l@rki de 10X2010 2e m

10 {2e l
10 2e

m

@med auth gr |m^Qj@

J^nink^oyJui^B
gnnk gov hu |

@nnk gov hu

|@nnk gowhu J|
gucd ie B

@ucdJejH
M@issjtJ
giss it

|@ nnk gov hu■ rn

1Q 2e 10 28nnk gov hu

^B@nnk gov hu

l@nnk gov hu

|@nnk gov hu nnk gov hu

@nnk gov hu

^B@nnk gov hu

|@nnk gov hu

10 2e

10 28

10 2S

10 28

10 2e

10 128

I0 2e

10 2e

10 2e

|@nnk gov hu nnk gov hu

^|@nnk gov hu

m

@nnk gov hum m

10 2elandspitali is ItB landlaeknir is ^
H@hpscJejJ

H^_ucdJe |
M^ogbjgjiet

landsnitali is

Blll@LJcd ie [
_ JM|

^BjShseje [ j

H^iss^]

|@landlaeknir is

hse ie ’hse ie

@hpsc iek@ucd ie B

B@iss it B
|@spkc gov lv

m

|@opbg net

10 2s|@spkc gov lv |@aslimnica lvIn m
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Bn i In i ii in i i liimin i I

@spkc ROV Iv B inica lv PMS
H^nvs^Ut

10 2e

10 2e

l@spkc gov lv

@aslimnica lv

@ aslimnica lv

10 2e

10 2e

2e|@ulac lt B
@lns etat lu

m

2 sulac lt ©In^etatlu ms etat lu

10 2el@ms etat lu l@lns etat lu l@ms etat lu H^govjrit^^^
|@gov mt B10 2e@eov mt @gov mt @gov mt @gov mt

rivm nl rivm nlm m 0 0 m

rivm nl erasmusmc nl rivm nl l@nivel nl

|@rivm nll@ rivm nl |
B@ rivm n l

@rivm nl B
^J^rivmml

H

0 H

B o rivm nl Q
l@rivmml

l@rivm nl l@ rivm nl |
|@rivm nl

@fhi no

rivm nlm m

10 2e@fhi no

@fhi no pmgQJ@fhi no

^•@pzh govj3ljiyflIfeQl@ pzh gov pl ||mgQ|@ pzh gov pl life

saude pt ^KE^^^B^gs^imsaude^et
@ insa min saude pt

@dgs min saude pt

m |@fhi no BEE
|@fhi no

^MHiLno
|@pzh gov4 1j||M|231@ pzh gov pl

fhi no

gj@pzh eov pl

l@pzh gov pl |flm^Q|@dgs min

B@dgs min saude pt

insa min saude pt

B@dgs min saude pt

m 0

2e 10 2em 0

|@pzh gov pl |
B@insa min saude pt

insa min saude pt

B@insa min saude pt

w

10 {2e 10 2» @dgs miniTo

10 2esaude pt

|@insp gov ro

@gmail com B

I0 2e

I 10 2S

10 2e @cantacuzino ro |@insp gov ro ^Bi©jnsjDj oy£o

^B@yahoo com

fll@uvzsr sk

nlzoh si ^^jgl@niiz si

|@nijz 5i

|@isciii es ^^3^isciii es

0 0

10 @insp gov ro

H^jnsjg^gov^r
l@uvzsr sk

@insp gov roUS 0

m10 2S

10 2e

10 2e |
QOlWlglBS}

CfO 2e

10» 2e I

10 2e fahoo com 0 insp gov ro 0

10 2a @vzbb sk uvzsr sk H

10 2e C mggl@ni]z^si
®icyl es B10 2e EE

| 10 2e E

10 2» 10 2e@sa ludcastillayleon es

^[fg folkha lsomyndigheten se■gisci^es
^B@folkh a lsomyndigheten se U

^^^^^khalsomyndi£hetemse^]|
^Bgnhsmet]^

Bj@wales nhs uk

m
iscm es

@ folkhalsomyndigheten se

@folkhalsomyndigheten seI^^E
^l^nhsmet
l@crick ac uk I

X2e 10 2e@ nhs net

B@ggc scot nhs uk

[@hscni net10 2«

10 2e

10 2e

io 2» IgBHHHBl

I 10 2b

B@nhs net |
|@phe gov uk

w

l@ggc scot nhs uk

^|@nhsjTet B
phe gov uk

@sciensano be B

^|^hz|zjTr MflKQI@hziz hr p|mgQP@mphs moh gov cy

I@szu czj^^^ssi^dk7^a@ ssi dk

^®thkfi
@santepubliquefrance fr MflK2Dl@rki de KiIflKQB@rki de

@nnk gov hu

l@nhs net

@nhs net |

ihe gov uk l@nhs net

l@phe gov uk

[Til m 0

nhs net

10 2el@sozialministerium at @sciensano beCc @ages at

|@ncipd org

@ spidernet com cy

10 2e

10 2e

l@ncipd org

10 2b 0 0 |@terviseamet eeszu cz

10 [2e 10 2e |@thl fil@terviseamet ee
m

10 2e

10 t2«

10 2e |gl|j|il

10 2 l@keelpno gr

l@ landlaekni r is10 2e@keelpno gr l@nnk gov hu

l@hse ie @hse ie

l@spkc gov lv |^jJ@ulacJtM
■ |@gov mt [BBU
^B@fhkno MflKai@P2h gov pl

B^insg^gowro^H

|@hse ie l@sanita it

^B a u]acjt

^grivm rih

|@pzh gov pl

|@insp gov ro

10 2e IgBBRBf

10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e

spkc gov lv0 0 0

^ms etat lu

B@rivm nl

@dgs min saude pt^B

0 [ov mt

10 2»@fhi no

|@dgs min saude pt 0iTO

10 2e

10 2e

10 2S

10 2e@vzbb sk
^

l@folkhalsomyndigheten se 1
B@folkhalsomyndigheten se

|@euro who int B
[@who int SANTE C3 ECDC

S ecdc europa eu

S ecdc europa eu

Subject For review Updated case definition for surveillance

@uvzsr sk Ml OnM^si

B@folkhalsomyndigheten se

@phe go\MjkTBB^^^B^B@phe gov uk IHR WHO Europe

0 l@nijz si 0 l@isciii es l@isciii es

0

0

10 2e 10 2oj0H2 0

10 2e B 10 2e |@ec europa eu PHE Technical Group

l@ecdc europa eu10 2e l 2e 10 2e0

10 2s @ecdc europa eu0

To Disease Network members for Influenza and Emerging and Vector borne Diseases

CC NFPs for Surveillance WHO Regional Office for Europe and SANTE

Dear colleagues

We would like to share a proposal of an updated case definition for surveillance with you that now includes fever and excludes sore

throat following your suggestions Also the name of the disease COVID 19 and virus SARS CoV 2 have been updated accordingly
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Please come back to us by 13 00 on Monday 17 Feb 2020 should you have any further suggestions before we update the

webpage with the revised version

Best regards
PHE Technical Group

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav IH s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu

□ □ □ MFollow ECDC on

1 £| ec 5c
2005 7070

Confidentiality Notice
If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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10 2eTo irivrn nl] 6riym nl]

@rivm nl] KMM I10 2el@rivm nl]

@rivm nl]
[@ rivm nl]In m m

W

From

Sent

Subject RE Doorst For review Updated case definition for surveillance

m

Sun 2 16 2020 2 59 53 PM

Akkoord^^^^Mooie nuance Inderdaad kunnen we volgende week goed kijken naar de tekst over

mainland China

Groet en dank ^
10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 16 februari 2020 15 49

«•l@rivm nl l@rivm nl

|@rivm nl |

To m W

I10 2e « 2erivm nl |

Subject RE Doorst For review Updated case definition for surveillance

|@rivm nl

10 2bDag

Theoretisch zou je nog een inconclusive RT PCR result kunnen hebben Dan is het toch nog probable case totdat er

confirmatie is gevonden Onze PCRen detecteren breed SARS like betacornonavirussen waarbinnen SARS CoV 1 en

SARS CoV 2 vallen Een van de probes in een van de twee PCRen is SARS CoV 2 specifiek De testen zijn zo

ontworpen dat we drie uitslagen krijgen ze moeten a lie drie positief zijn om de uitslag SARS CoV 2 af te geven

Zou het dan zo opschrijven

We have no case definition for probable cases as our assays contains a SARS CoV 2 specific component

Heel theoretisch zouden we dus een ander SARS like betacoronavirus op kunnen pikken of de specifieke probe zou

het niet kunnen doen door variatie op de probe target site Dan hebben we dus niet alle drie de testen positief en

toch een probable case totdat we bijvoorbeeld sequencing hebben gebruikt om 100 zekerheid te krijgen

Mvg

10 2e

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent zondag 16 februari 2020 15 27

■
10 2e 10 2e l 2B 10 2e|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlTo

K@dvm nlI0 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject RE Doorst For review Updated case definition for surveillance

|@rivm nl

Graag jullie correcties op concept bericht aan ECDC

Case definition suspected case requiring diagnostic testing

The Dutch case definition was last modified on 7 February and is very similar to the proposed ECDC case definition

Clinical presentation is defined as Fever 38° with at least one of the following cough or shortness of breath

We have no case definition for probable cases as pan coronavirus assays are not used

Definition of areas with presumed ongoing community transmission Mainland China might be interpreted in different ways

Because of the intensity of airline travel between the EU and Hong Kong it is important to specify whether Hong Kong is included

or not In our case definition we have specified excluding Hong Kong Macau and Taiwan

In the definition of health worker contacts we have specified without adequate use of personal protective equipment
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Toen ik nog eens naar onze casus definitie keek bedacht ik dat het in plaats van vasteland van China exclusief

Hong Kong Macau en Taiwan
”

eigenlijk
“

China exclusief Hong Kong Macau en Taiwan
’’

zou moeten zijn

Hong Kong en Macau worden soms wel en soms niet tot mainland gerekend maar Taiwan nooit Andere grote eilanden

zoals Hainan worden daarentegen wel tot mainland gerekend omdatze qua administrate wetgeving etc niet afwijken
van de PRC

Groet

Wim

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zondag 16 februari 2020 08 28

smamti ljS rivn^Tl I10 2s 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e|@rivm nl | 5 rivm nl

U^rivmml10 2e 10 2e@rivm nl

Subject Doorst For review Updated case definition for surveillance

| 5 rivm nl

Hoi

Dit is in lijn met de in Nederland gebruikte casusdefinitie

Wim coordineer jij een respons vanuit Nederland of iig RIVM

Groeten

10 2e

10 2eVan PHE Technical Group @ecdc europa eu

Datum 15 februari 2020 om 10 11 00 CET

Aan meduniwien ac at ^^^^^^^^fc@a
|@meduniwien ac at

10 2el@meduniwien ac at I fa l@ages atages at

@meduniwien ac at @ages at

10 2el@meduniwien ac at @meduniwien ac at |

^B@meduniwien ac at

l@ages at |
fc@ages at

Juzleuven be ■

@ages at

l@meduniwien ac at l[jj m

uzleuven be sciensano bem

@sciensano be l@sdensano be @sciensano beM

@wiv isp be^^^^^^^^^B@wiv isp be

^tcjB B@sdensano be

@sciensano be ^B@sciensano be I

H@sdensano be M

|@sciensano be |

^B^sdensanobe
^|^sdensanoibe

m

l@sciensano be l@sciensano bew

sciensano be

^B@sciensano be

l@sciensano be ^fc

l@sciensano bem m m

l@sciensano be

I0 2a@ncipd org @ ncipd org

B^B@nripd nrg^@ncipd org

i@hzjz hr

B@hzS

^@ncipd org ^@ncipd org @a bv bg |@abv bg 10 C

0 2efahoo com ahoo com Hill hziz hr lli MfeQl@hziz hrM m M

B@hziz hr

I@hzjz hr |

hziz hr hzjz hr

10 2« 10 2e@hzjz hr |@hziz hr

l@cytanet com cy fcmjfigj@mphs moh gov cy

jQl@spidernet com cy jmfii^B^rnPhs moh Rov cv

@hzjz hr «d

10 2» 10 2e^@hziz hr

^P@mphs moh gov cy ^^Mim|@spidernet com cv

@cytanet com cy

_mphs moh gov cy E

l@szuxz I
^fcSsZLLCp [

spidernet com o M@spidernet com cv

B@SZU CZ 1B
@szu cz |
M@szuxz IB

w l@szu cz

@szu czszu cz

@szu cz @szu cz

@szu cz @ szu cz gj@szu cz

@szu cz□ Qi nJszu cz SZU CZSZU CZ SZU CZ

Miszu cz szu cz ^Mij
l@zuova cz 1

SZU CZSZU CZ szu cz

|@zuova cz

@ssi dk |gjm@ssLdk hl

@ssi dk dk

l@terviseamet ee

@szu cz j^^g 5iszu cz
__

ssi dk ^B@ss ’clk Bl cci Hl Blfflge i dk B
^^l@whoJnt

@ssi dk l

@szu czm m m m

BlisUa H@szu1cz Q
j@ssi dk 1|mifi3|f5iw^0 n t

@ssi dk MfcSj@ssi dk ^B@ssi dk

i ii i eamet ee ^M§I

ffi@ssi dk S@ssi dk ^^^ssudk^^SgssLdk^^E
B5jBMfcfttervisearnet ee c^BBBBM

iseamet ee ^^EB^5^B@terviseam et ee

10 |2e 10 2e10 2e @thl fi |@thl fi|@terviseamet ee MIMggM@tai ee | l@tai ee

10 2e| 10 2e^B@thl fi J |@thl fi l@thl fi l@thl fi @thl fi l@thl fi

10 2eithl fi |@thl fi f

5thl fi j
ithl fi thl fi

ithl fi l@thl fi |
|@thl fi

ithl fi l@thl fi ■thl fi

l@thl fi

m

|@thl fi l@thl fi |@thl fim

10 2» 10 2e|@thl fi githl fi d l@thl fi githl fi
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l@santepubliquefrance fr

l@upmc fr

10 2e

101 28

pthl fi santepubliquefrance fr |0 Qj

Pupmc fr ^|^u£mc fr

|@ pasteur fr M

Pupmc frP] 0 0

l@pasteur fr @ santepubliquefrance fr0 0 0

|@santepubliquefrance fr

l@chu lyon fr

^B@chu lyon fr J
jM@santepubliquefrance fr

^j@santepubliquefrance fr

Psantepubliquefrance fr

iasteur fr l@pasteur frm m

10 2el@chu lyon fr

Psantepubliquefrance fr

iasteur fr m

ppasteur fr

Psantepubliquefrance fr

@chu lyon fr

^[@santepubliquefrance fr M
Psantepubliquefrance fr

Psantepubliquefrance fr

|@santepubliquefrance fr

Jj@santepubliquefrance fr

@santepubliquefrance fr M

Psantepubliquefrance fr J H

m m

Psantepubliquefrance fr santepubliquefrance fr

^B@santepubliquefrance fr

M^arkhde l

|@rki de B

jasteurgr m^S|@pasteur gr [|mgQj@meH auth gr

^|^keel£noigr

|@santepubliquefrance fr

|@rki de ij^|^|@ rki de

|@rki de

Prki de rki de

rki de ttfiH@rki de T~
^B@keelpno gr

0

prki de rki de0 0 0

|flBpJpmed auth gr

3M@keelpno gr10 2e 10 2el@keelpno gr 10 2e|@pasteur gr J |@pasteur grEX

10 2e 10 2e^@med auth gr 10 2e @med auth gr

^ pkeel^nogr

l@keelpno gr j |@keelpno gr 10 2e @med auth gr

10 2e10 2e@med auth gr M

^PpjinLgovjTjj

@keelpno gr

^ pnnLgovJuj

@nnk gov hu |@nnk gov hum

H@mJ igov1hu
nnk gov hu mil i Im

lPnnk gov hu nnk gov hu

l@nnk gov hu W

l@n nk gov hu M
^J@nnk gov hu

Pnnk gov hu Jil IfeQM@nnk gov hu j
B@nnk gov hu

m 0 0

nnk gov hu0

lPnnk gov hum 0

10 2elpnnk gov hu l@nnk gov hu

10X28lPnnk gov hu Pnnk gov hu l l@nnk gov huw 0 0

101 28nnk gov hu l@nnk gov hu nnk gov hu J PnnkjgovJTU^
10X28 10X28 10 28pnnk gov hu |@nnk gov hu l@nnk gov hu | |@nnk gov hu

10 28@nnk gov hu l |@nnk gov hu @nnk gov hu |@nnk gov hu

pnnk gov hu l@nnk gov hu ^B@landspitali jp ~^3@landspitali is [IMfcQlPlandlaeknir is

ni is ^^B@nhis y^^^^pliandlaeknir is

B@hse ie f
Bj@landlaeknir is

^fl@landlaekmr1is
^wahjDscJe •

landspitali is landspitali is^E
■@ucd ie 10 2eucd ie hse ie

^J@_h£sc_[e
[@ucdJe ^B
ucd ie M
H^issJt J
H@opbg1net

Pucd ie B@ucd ie

Pucd ie 1
phseje

|@lise ie |@ucd ie l@ucd ie

Pucd ie hse ie 1 hse ie hpsc iem m

5 hpsc ie l

@ op bg net

0 0 m l@iss it

Piss it 1

0 P@iss it M

l@iss it

l@spkc gov lv

l@iss it

Popbg netl 280 0 0

@opbg net L
M@spkc gov lv I

aslimnica lv M
M@aslimnica lv j
B@aslimnica lv |
^B@aslimnica lv

@ulac lt M

H@nvsjDUt M

M^®nys|3Ut |
^J@lns etat lu

B@ms etat lu |
^B@lns etat lu

^B@gov mt B

|@gov mt M

B@gov mt M

B@rivm nl H

Piss it m |@iss itm « m

Pspkc gov lv B@spkc gov lv M
^P@aslimnica lv

M@spkc gov lv I

l@spkc gov lv |

l@aslimnica lv0 m 0 m

aslimnica lv l@aslimnica lv0 m m 0

Pspkc gov lv l@aslimnica lv0

Pspkc gov lv @aslimnica lv

28Paslimnica lv |@aslimnica lv @ulac ltm

10 2eB@nvspl lt M

^lacjF^M
B@ulac lt H

^Bpins etat lu

nvspl lt Pnvspl lt0 0

ulacjt M
M@ulacjt

JTVSpl lt

B@lns etat lu

PJ

10 2s@lns etat lu Pms etat lu

|@ms etat lu l @ms etat lu M

M@ms etat lu

Plns etat lu

ms etat lu0 Rj 0 Rj Pgov mt

l@gov mt J@gov mt

|@gov mt [
^B@gov mt

@gov mt M

^j@XiymNnl

Pgov mt |@gov mtm H

2e|@gov mt

l@rivm nl l@erasmusmc nl |@erasmusmc nlRj Rj Rj [q Rj

rivm nl nivel nl nivel nl

10 2e|@rivm nl |
l@rivm nl

@rivm nl M
^B@rivm4nl

l@rivm nlm

@rivm nlm H m

l@rivm nl l@rivm nl

^B@rivminl
M^fhkno J

M^fhuTo M
^|@fhi no 1fadKfll@ fhi no

l@pzh gov pl BE

rivm nl rivm nl B

^^@fhk_no [
l@fhi no ^^^^J@fhkno A_^

Ppzh gov pl

@fhi no
m W 0 0 0 0

fhi no 0 fhi no

B@fhi no|@fhLno @fhi no

10 2e^B@fhi no

l@pzh gov pl im2Bi@pzh gov pl

@pzh gov pl

H 2e 10 2e l@pzh gov pl
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tzh gov pl

iUJIfe^@ p zh go

Mfiai@dgs min saude pt

saude pt

10 2e 10 2e 10 2s[^pzl^ONApI^ |@pzh gov pl l@pzh gov pl IJflIfeQl@pzh gov pl

|@pzh gov pl ||mggtl@dgs min saude pt

|@dgs min saude pt

10 2e 10 2e|@pzh gov pl l@pzh gov pl m

10 2e 10 2e@ dgs min saude pt l@insa minm

10 2el@insa min saude pt l@dgs min saude pt ^P@dgs min saude pt

M@insa min saude pt

l@insa min saude pt

^|@dgs min saude pt

@ dgs min saude pt

m

@ insa min saude pt ^B@insa min saude pt

@ insa min saude pt 10 2e^l@insa min saude pt |
saude pt lttffi3m@dgs min saude pt

M@insa min saude pt

@dgs minm

@ dgs min saude pt

[@insa min saude pt

dgs min saude pt cantacuzino ro cantacuzino ro insp gov ro

@insp gov ro

|@insp gov ro

@ insp gov ro @insp gov ro

|@insp gov ro ^^^g|@gmail com

@yahoo com

@insp gov ro

l@insp gov ro

^B@gmail com @insp gov ro |@insp gov ro

B@yahoo com

B@yahoo com l

wpuvzsr sk JB
B@uvzsr sk B

@yahoo com
m m |@insp gov ro | insp gov ro M

|@insp gov ro pjM£DM@ uvzsr sk

|@vzbb sk J

m m

^B@uvzsr sk

Bj@uvzsi\sk
|@niiz si tt|jj^3@niiz si

@nijz si

l@insp gov ro

@uvzsr sk |
^B^nlzoLsi

l@vzbb skm 0

2e 10 2e|@ nlzoh si

10 2e} 10 2e 10 2»|@nlzoh si J l@nlzoh sil@nijz si l@nijz si

@nijz si

@isciii es tB2Bl@isciii es

M@saludcastillayleon es l

|@niiz si

clinic cat0 nijz si m l@isciii es | m

jDB@isciii es

I@isciii es ic iii oo |
l@saludcastillavleon es KiMgDj@isciii es

0

IE jM@dinic cat

£ l@jcyl es ■

§J@ isciii es

J@mscbs es

^B@folkhalsomyndigheten se

^J@folkhalsomyndigheten se

@folkhalsomyndigheten se

B@folkhalsomvndigheten se

M@hscminet

^|@nhsinet |
Bp@ggc scot nhs uk

^^^_pJne_^oyJ uj

@ggc scot nhs uk

jcyl es

l 2e

10 2« @mscbs esBl@isciii es HLgSai@isciii es @isciii es @isciii es

10 2em |@folkhalsomYndigheten se0 l@isciii es l m |@isdii es

^folkhalsomyndigheten se 4 10 2« l@folkhalsomvndigheten se

is 10 2s|@folkhalsomvndigheten se

l@folkhalsomyndigheten se

m

10 2e @folkhalsomyndigheten se

10 2» 10 2»@ nhs net l@nhs net l@hscni net

10 2e

10 2e

l@nhs net

@nhs net j
^B@crick ac uk j

^|@wales nhs uk

l@ggc scot nhs uk |

1 ~

s

@crick ac uk

nhs net0 m

[c scot nhs uk

v1° 2e @phe gov uk

[10 2e |@wales nhs uk

10 2e 10 2sSjDh^govujk^ |@phe gov uk

|@phe gov uk |
@ nhs net

m

10 2e 1101 28@nhs net nhs net ihe gov uk @nhs netNJ m m

10 28^M S nhsmet ^B
M@nhs net H

|@nhs net

@phe gov uk

l@ages at B
|@sozialministerium at

@nhs net |@nhs netrjj 0

10 128@nhs net |@nhs net l@nhs net0 m

10 28|@phe gov uk |@phe gov uk l@phe gov ukm 0

10 28 10 2a sozialministerium atCC |@ages at

10 2e @sciensano be l@sciensano be

^B@ncipd org •

@sciensano beP]

1101 28l@sciensano be M|mSSa151 ncipd org |
^JjSdTZjzJTT

mphs moh gov cy

|@ncipd org |@ncipd orgw

|@hziz hr

mphs moh goy cy

|@SZU CZ MflQIED||@^ n

hzjz hr hzjz hr

spidernet com cy liMEQl@spidernet com cv

|@szu cz ^3@ssi^dk ^m ^ i i ^^fcJssLdk
@terviseamet ee

m

0 0

1101 26|@szu cz

10 2ej@ssi dk @terviseamet ee @terviseamet ee 0

l@thl fi |@thl fi l@thl fi|@terviseamet ee

10 2ethl fi santepubliquefrance fr

^M@rki de

^J^_kee[2noigr
a^^B@nnk gov hu JBJSjSJl® landlaeknir is

hse ie

|@santepubliquefrance fr @rki dem 0 m

I0 2erki de rki de keelpno gr |
l@nnk gov hu

^J^_keel_pna£r
^|^mnk gov1hu

3M@landlaeknir is

m »

l@keelpno gr
m

|@nnk gov hu |m m

10 2elandlaeknir is landlaeknir is hse ie M

Ssanita it

|@hse iem m m m

|@hse ie |@ hse ie 9^hseJe ^U
M@spkc gov lv 1

sanita it

@spkc gov I v @spkc gov lvsanita it KiMfeDM@sanita it

|@qpkr pnw lv ^^@ ulac lt ^^@ulac lt |
l@ms etat lu

m

l@ ulac lt ^ulac lt

@ms etat lu @gov mt

[@fhi nn~ I^IfeQ|@Pzh gOV pi

l@dgs min saude pt des min

@insp gov ro

@gov mt j|ij

rivm nlm iM m W 0 0Eov mt gov mt

128 10 2efhi no

J@Dzh gov pl

fhi no

10 128[maai@pzh gov pi

saude pt

|mgQJ@pzh flov pl

@dgs min saude pt10 2e 10 2el@des min saude pt

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e @vzbb sk|@insp flQv ro @insp gov ro |@insp gov ro
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10 2el@vzbb sk uvzsr sk uvzsr sk 1

B@nijz si isciii es l
@folkha lsomyndigheten se

m m m m
Tiijz si |

|@isciii es

l@nijz si

10 2e|@nijz si l@isciii es
m m

|@folkhalsomvndigheten sel@isciii es

B@folkhalsomyndigheten se

m m m

folkhalsomyndigheten se

B@folkhalsomyndigheten se 10 2e|@folkhalsomyndigheten se @ phe gov uk

E@euro who int10 2e

10 2S

10 2e

10Q|^J@phe gov uk

j@euro who int

@ phe gov uk J 10 2s

10 10 2e 10 2e@who int ^
gec europa eu PHE Technical Group

@ecdc europa eu

10 2e^@who intifi]

E10 2e 1Q 2e 10 2e

10 2e 10 2e^^Q^^g^B@ecdc europa eu

Onderwerp For review Updated case definition for surveillance

@ecdc europa eu

To Disease Network members for Influenza and Emerging and Vector borne Diseases

CC NFPs for Surveillance WHO Regional Office for Europe and SANTE

Dear colleagues

We would like to share a proposal of an updated case definition for surveillance with you that now includes fever and excludes sore

throat following your suggestions Also the name of the disease COVID 19 and virus SARS CoV 2 have been updated accordingly

Please come back to us by 13 00 on Monday 17 Feb 2020 should you have any further suggestions before we update the

webpage with the revised version

Rest regards
PHE Technical Group

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu5S£Sr
~

H □ □ □Follow ECDC on

1 ecdc
200S 2020

Confidentiality Notice
If you are not die intended recipient of diis message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of die erroneous transmittal
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To

yp@rivm
nl] irivm nl] |@rivm nl]

a

From

Sent Mon 2 10 2020 10 48 26 AM

Subject RE Antw risicoanalyse nCoV

Ja VWS wacht seintje wanneer we informatie kunnen aanleveren heeft zeker niet voor IAO morgen net nog extra

gechecked

VWS is akkoord dat we even de tijd nemen en verschillende scenario s qua ziektelast verspreidingssnelheid
benodigde zorgcapaciteit berekenen

Plan is om woensdag te beginnen met EPI LCI en een voorstel ter bespreking in het RT inbrengen volgende week

als t lukt

Groet 10 2e

10 2e 10 2e |@rivm nl

Sent maandag 10 februari 2020 10 37

From

10 2e 10 2e 10 2e[@rivm nl |@rivm nlTo

10 2e|@rivm nl

Subject RE Antw risicoanalyse nCoV
|@rivm nlm

Het zou niet ingebracht worden in het interdepartementale overleg morgen dat is met VWS vrijdag besproken
klopt dat Pas na afstemming en duiding hier het kan volgende week ook10 2e

10 2eGroetJ

10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 10 februari 2020 10 35

|@rivm nl

Subject RE Antw risicoanalyse nCoV

10 2e 10 2e 10 2b i 0 2e 10 2e 10 2el@rivm nl @ rivm nlTo

Hoi 10 2e

De vraag is of die afstemming dan niet vandaag ipv woensdag plaats moet vinden gezien het interdepartementale

overleg morgen is

Deze analyse gaat niet over de kans dat er grootschalige introductie plaats zal vinden maar wat er gebeurt als dat

wel zo is Dit lijkt mij zeer relevant om morgen te delen

Groeten

B

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent maandag 10 februari 2020 09 23

10 2» 10 2el@rivm nl Sirivm nlTo

2e @rivm nlCc m

Subject Antw risicoanalyse nCoV

Hi 10 2e

We hadden afgesproken met VWS dat dit nog niet in het interdepartementale overleg gaat voordat dit intern afgestemd wordt

Dit gebeurt woensdag begreep ik

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 9 februari 2020 om 22 18 26 CET

Aanjl
CC |

10 2«

10 2e

10 2e I0 2e @rivm nl

@rivm nl
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Onderwerp risicoanalyse nCoV

Beste

Bijgevoegd een korte notitie over de informatie die we tot nu toe hebben verzameld en geanalyseerd over de nCoV uitbraak op

basis van eigen werk en onze collega s in de WHO en ECDC netwerken Dit is allemaal ook in het publieke doimein te vinden De

risicoanalyse die hierbij hoort is niet in het publieke domein te vinden We houden daarbij de leidraad nationale risicobeoordeling

aan en houden rekening met de factoren die nog onbekend zijn De impact van een nCoV epidemie komt uit op een classificatie als

ernstige tot catastrofale bedreiging voor de nationale veiligheid Vandaar deze email het leek me goed om dit met jullie te delen

voor het interdepartementaal overleg van dinsdag over nCoV

Als je wilt kan ik dit morgen toelichten en of karj
Vriendelijke groeten

10 2s

het in het Clb MT inbrengen10 2e

10 2e
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10 2e |i 10 2e

1° Ze l 1H 2e

10 2e PjWfiOB 10 2e

10 2e

To @rivm nr

|@rivm nl] ES11Cc I@rivm nl1 m

10 2b |@rivm nl]
From

Sent Fri 2 7 2020 8 27 00 AM

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

10 2e en anderenHi

Sorry voor de late reactie

Belangrijkste nu na berichtgeving over 2019 nCoV in feces is om WHO te helpen informatie over het virus irt water

sanitation and hygiene op te stellen

Een van de eerste referenties betreft
111 Holshue ML et a I 2020 Washington State 2019 nCoV Case Investigation Team First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States N

Engl J Med Jan 31 doi 10 1056 NEJMoa2001191

Met sewage zijn we bezig

Groeten

10 2e

@rivm nl

Sent woensdag 5 februari 2020 17 38

10 2e 10 2»From

^|@riyrn1nlTo m m

10 2e C10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nlCc

10 2e^B^^^^^|@rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

|@rivm nl

Hi heb je een referentie van die uitscheiding in feces

Want dat is belangrijk als we in sewage willen kijken

iIn_H202p project VEO denken we erover schiphol bv

|achtte het vanmorgen nog niet aangetoond10 2e

Vriendelijke groet kind regards
10 2e

10 2e

I0 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 17 35

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2s|@rivm nl |@rivm nl @rivm nlTo

Subject FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Ter info

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 15 07

I10 2e

10 26

[10 2e g 10 2e

10 2e

101 20 10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e

l@rivm nl @rivm nlTo m

grivm nl Tivm nl |
B@rivm nl

@nvminlm m

10 2b|@rivm nl |@ rivm nlCc

d @rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Dag alien

Nog een aanvulling

^is betrokken bij een initiatief van de WHO op gebied van WASH m b t mogelijke waterborne

transmission van 2019 nCoV vanwege aangetoonde excretie in feces

10 2e

Voor meer informatie verwijs ik naar 10 2»
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groet

10 2eFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 17 41

10 2 10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nlTo

doit 10 2e 10 2e@ rivm nl l@rivm nl @rivm nl

10 2e 10 2e @rivm nlCc

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Bedankt 10 2e

Binnen OHEJP wordt gewerkt aan een het opzetten van een integrative One Health project voor 2019 nCoV budget

ca^^Jeen uitvraag naar topics voIgt later deze week zal ik intern uitzetten

groet

10 2e 10 {2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 15 37

10 2e l 2a|@rivm nl

|@rivm nl |
|@rivm nlTo

|@rivm nl grivm nlm

10 2e l 5 rivm nlCc m

Subject afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Hoi allemaal

Jullie hebben vast ook de mogelijkheid voor H2020 financiering gezien Totaal

is een RIA dus verplichting om consortium te vormen van tenminste 3 onafharfl 5JTJR^ ^c ffl c fies in 3 verschillende

landen

|deadline 12 feb en10 2b

EPI mensen zijn al door verschillende groepen benaderd en zal zoals het er nu uitziet meedoen in twee

aanvragen

1 Modellering |
2 Surveillance en epi studies voortbouwend op influenza surveillance netwerk I MOVE

ieder geval ook ism IDS NIVEL EMC Hierbij van belang om ook aan te sluiten bij al geplande FFX cases

onderzoek en ander onderzoek

1Q 2s I
10 2« dus in

Het leek me goed om van elkaar op de hoogte te zijn van plannen wat betreft inschrijven op deze call zodat we

waar nodig kunnen samenvoegen samenwerken en naar elkaars voorstellen kunnen verwijzen om de individuele

aanvragen in samenhang sterker te maken

Groet

10 2e

https ec europa eu info funding tenders opportunities portal screen opportunities topic details scl phe coronavirus

2020 freeTextSearchKevword tvpeCodes l statusCodes 31094501J31094502 31094503 programCode H2020 programDivisionC

odg null focusAreaCode null crossCuttingPrioritvCode null callCode H2020 SCl PHE CQRONAVlRUS

2020 sortQuerv openingDate orderBv asc onlyTenders false topicListKev callTopicSearchTableState

https www who int publications detail the first few x fffxj cases and contact investiaation protocol for 2019

novel coronavirus f2Q19 ncovj infection
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10To irivm nll irrvm nllm m

2e 10 Pe|@nvwa nll
@rivm nl]

@rivm nl] |@rivm nl]m m m

lMiIi IeaM@rivm n 11

@ rivm nl]

mj

Cc m m

From

Sent

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

fn

Wed 2 5 2020 4 30 16 PM

10 2sBeste

Ik sluit mij aan bij de reactie van^^^^Aanvullend heeft BfR nuttige informatie zie link hieronder waarbij ook ingegaan wordt

op be verwerken van dierlijke producten Aangezien nog niet duidelijk is welk dier de bron is is dit nog een onzekere factor ook

gezien feit dat de diersoort waar het om gaat nog niet bekend is De vraag is in hoeverre je dit wil noemen en of het voor de

consument relevant is

Verder heb ik rnijn collega gevraagd mee te kijken mocht hij nog aanvullingen hebben zal ik het laten weten10 2e|

BfR

Can the new type of coronavirus be transmitted via food and toys

After the outbreak of respiratory disease caused by an infection with the new type of coronavirus 2019 nCoV and the subsequent

epidemic in various regions of China first infections in humans have also now been diagnosed in Germany and Europe The BfR has

summarised the most important questions and answers on the topic

Groeten 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 16 52

^rivm£il ^H10 2e 10 2e|@nvwa nlAan

10 2e 10 2s 10 2e| 5 rivm nl @rivm nl |

«@rivm nl

|@rivm nl■

li |@nvwa nl[PI

|@rivm nlCC

Onderwerp RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Nog een suggestie voor de zin over transmissie die vond ik niet zo duidelijk
Groeten

10 29

Het virus wordt gewoonlijk doorgegeven via de kleine druppeltjes die bij het hoesten of niezen vrijkomen of overgedragen worden

bij direct lichamelijk contact

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 16 33

r 10 129|@nvwa nl |@rivm nlTo

rivm nl |@rivm nl |@nvwa nlm m

|@rivm nlIn [m

10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @rivm nlCc n

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Ok

Vriendelijke groet kind regards
10 2e

10 2e

10 2» 10 2e @nvwa nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 16 32

rivm nl 10 2e rivm nl rivm nlTo m m m m m

|@rivm nl |@nvwa nl

@rivm nl
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10 2s 10 2e 10 2e 10 2b@rivm nl | 5 rivm nlCc

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

^ het eerste deel geen opmerking

Ik zou het aanvullende deel sowieso weglaten roept meer vragen op dan het beantwoord terwijl het advies over het

handelingsperspectief niet anders is dan normaal gesproken
Daarbij zou ik in het tweede deel niet het werkwoord handhaven gebruiken Dat kan misverstanden opleveren We gaan als

NVWA natuurlijk geen boete uitdelen als in een restaurant een rauwkost salade niet door en door verhit wordt vanuit een

advies over een aanbeveling

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 16 13

l@rivm nl I10 2e 10 26|@rivm nlAan m

10 2«53rivm nl |
@nvwa nl

|@nvwa nl

d @rivm nlPJ

2e 10 2e 1We|@rivm nl @rivm nlCC

Onderwerp FW Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Urgentie Hoog

10 2e 10 2e 10 {2e

Ik kreeg onderstaande vraag via VWS WVGP

Volgens mij hebben daar VWS al eerder op geantwoord Maar goed
Staan we nog achter deze formulering Is ook conform andere public health institute websites

Coronavirussen worden meestal doorgegeven tussen dieren en mensen en van persoon tot persoon Aangenomen wordt dat de

bron van het 2019 virus dieren is maar de exacte bron is nog niet bekend Het virus wordt gewoonlijk doorgegeven via direct

contact van het slijmvlies door infectieuze druppeltjes bijvoorbeeld inademen van het virus in de lucht door het niezen van iemand

die besmet is

Ervaring met SARS en MERS suggereert dat mensen niet door voedsel met het virus worden besmet Het is dus onwaarschijnlijk dat

het virus wordt doorgegeven via voedsel en er zijn nog geen aanwijzingen dat dit gebeurt met het Coronavirus 2019

Coronavirussen hebben een gastheer dier of mens nodig om in te groeien en kunnen niet in voedsel groeien
Eventueel aanvullend

Het is mogelijkdat besmette personen het virus kunnen introduceren in het voedsel waaraan ze werken door hoesten en niezen

of door handcontact tenzij ze zich strikt houden aan goede persoonlijke hygienepraktijken De Wereldgezondheidsorganisatie

WHO adviseert dat standaardaanbevelingen om de blootstelling aan en de overdracht van een reeks ziekten via voedsel te

verminderen worden gehandhaafd

Vriendelijke groet kind regards
10 2e

10 2e

^^^j@minvws nl

Sent woensdag 5 februari 2020 15 16

|@rivm nl

10 2eFrom

To [n m

IH 10 2e 10 2e 10 2e| g minvws nl @minvws nlCc [jj

Subject FW Sitrap 9 Nieuw coronavirus

10 2e

Hartelijk dank voorje toezegging om een antwoord te geven op de vraag wat er bekend is over de mogelijke overdracht van

coronavirus van voedsel naar mens Hieronder staat de mailwisseling die de basis vormt voor de vraag

Wij hebben inmiddels al begrepen dat er geen rauwe producten van dierlijke oorsprong van China naar de EU worden

geexporteerd maar de vraag wordt ook ingegeven met het oog op de export van andere voedingsmiddelen naar de EU
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Daarnaast moeten we natuurlijk ook mogelijke toekomstige aanwezigheid van het virus in Europa in onze beschouwingen
betrekken

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2©

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Pncfhi ic ^rv^n

10 2e
10| 2»

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 14 58

Aan 10 2e\iA |@minvws nl

10 2a 10 2e^J^mmvwsml | S minvws nl 10 2gCC

@minvws nl10 2g

Onderwerp RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Hoi 10 2e

Goede vraag Er staan veel Q A s op de website van het RIVM over pakketjes uit China maar ik kan zo geen Q A s vinden over

risico s i r t voedsel

Ik denkdus dat het goed is om inderdaad even een inderdaad geruststellend antwoord te vragen bij de contactpersonen die je
bij het RIVM hebt

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 14 51

Aan 1Q 2e l 2e 10 2el@minvws nl @minvws nl

[j@minvws nl10 2e 10 2e[2^SI@minvws nl |
Onderwerp RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

CC

Ik kreeg vanochtend een telefoontje van de FNLI levensmiddelenindustrie Zij vroegen zich af of er ergens iets is aangegeven

over de risico s in relatie tot voedsel FNLI krijgt vragen van de levensmiddelenindustrie en wil zo mogeiijk verwijzen naar een

geruststellend antwoord hierop door het RIVM een autoriteit iig
Weet jij of hier bij het RIVM iets over is gezegd
We kunnen ook zelf even contact leggen met ons bekende deskundigen bij het RIVM

Ik hoor graag

10 2e

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 14 46

d0 2g@minvws nlAan |

B@minvws7ni rB

|@nctv minjenv nl

igj nl

|@rivm nlm rpj
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10 2e

10 2e 10 {2e

io 2s »

l@minvws nl l@minvws nlM

n|@minvws nl | |@minvws nl

rivm nl @minbuza nlm mj m

10 2e ~Bminbuza nl minaz nl Mrfflminh7lc nlv DCC LNV

M@minvws nl

minlnv nl

NM@minienw nl M@minvws nl

M^Shjvmmb
PJ^rivrrKnl |
l@minjenv nl

l@rivm nl l@nctv minjenv nl

minszw nl

j[i|

rivm nl minbuza nl IlfcJm m m rn

igj nl upcmail nlLOCC

IH 10 2e |@minvws nl l@minbuza nl ^J@minvws nl

B@minvws nliNrr nctv minjenv nl

minbuza nl H

minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp Sitrap 9 Nieuw coronavirus

M@igi nl

h■@minbuza nl

l@igj nl B

E51@minvws nl

l@igj nl l

H

i
m

Beste collega s

Bijgaand ontvangt u de 9e situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS over de uitbraak van het nieuwe

coronavirus in China

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar^^flcDminvws nlr dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage
Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via^^^aminvws nl

Met vriendelijke groet

10 2e

ioi 2» 10K
10 2»

Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport

10 2s
10 2e

Parnassusplein 5| 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 E3 | Den Haag |

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg int vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nief de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is to

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die ver

elektronisch verzenden van berichten

This messa

sender an

izonden wordt u verzocht dat aan de

id houdt met risico s verbonden aan het

you If you are not the addressee or if this messa

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

ontain information that is not intended for was sent to

erent in the

i by mistake

ctronic transm
you are requested to inform the

i is sion of messages
ge may c

id delete 1

you
elec

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektr onisch

verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you
are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

RIVM Lab lnfact

Fri 2 28 2020 1 28 17 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis In Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische
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laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in
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samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010I0 2g 10 2g

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2s

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Wed 2 26 2020 3 22 35 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 19

26 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 18 van dinsdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht

19 met informatie over de volgende onderwerpen

• Situatie op Tenerife

• Herziene casusdefinitie

• Opschalingslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en intramurale surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

• In voorbereiding

Bericht

Situatie op Tenerife
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Op Tenerife is bij een patient COVID 19 vastgesteld Het hotel waar deze man verblijft is

gesloten en alle mensen zijn in quarantaine geplaatst onderwie ook Nederlanders De Spaanse

autoriteiten zijn bezig met contactonderzoek ook retrospectief vanaf het moment dat deze

patient klachten kreeg Erwordt een lijst met Nederlandse contacten opgesteld De LCI zal

GGD en op de hoogte stellen van deze contacten wanneer deze lijst beschikbaar komt

Herziene casusdefinitie

Zoals gisteren bericht is de casusdefinitie herzien Daarbij zijn de landen regio s met

wijdverspreide transmissie uitgebreid Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die zich

vanaf nu melden Het is niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan de

casusdefinitie voldeden maar nu wel

Opschalingslaboratoria actief voor irttramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten dat verzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intram urale

verdachte patient zal worden aangepast met toevoeging van deze 12 regionale

opschalingslaboratoria

De opschalingslaboratoria zijn volledig operationeel als ze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten succesvol hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratorium is

sprake van een bevestigde patient

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen
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11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Het is belangrijk om u te realiseren dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte groep A is

Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel inzetten van

diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en aan de LCi

Voor overleg over casuistiek of mogelijke verdenkingen kunnen behandelaren en microbiologen

terechtbij de regionale GGD

Wij vragen aan intramurale behandelaren en microbiologen extra aandacht voor de

communicatie rond de eerste positieve SARS CoV 2 patienten die geconfirmeerd moeten zijn

door de centrale labs Vanwege de landelijke implicaties worden behandelaren in ziekenhuizen

gevraagd om niet meteen de mediate informeren over een positieve patient maar eerst af te

stemmen met het RIVM Hiervoor kunt u contact opnemen met de LCI

Het diagnostisch algoritme voor een extramurale verdachte patient wordt op dit moment om

logistieke redenen niet gewijzigd Extramurale diagnostiek zal nog steeds centraal bij EMC en

RIVM ingezet worden In verband met de landelijke coordinate bij een meldingsplichtige ziekte

groep A zal de situatie opnieuw beoordeeld worden wanneer de 12 regionale

opschalingslaboratoria de komende dagen volledig operationeel zijn

GGD en vragen wij bij het insturen van monsters om het aanvraagformulier volledig in te

vullen met speciale aandacht voor het land van blootstelling

Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

Met alle overige laboratoria in Nederland die geen opschalingslaboratorium zijn zijn ontwikkelde

protocollen voor implementatie van diagnostiek gedeeld door het Erasmus MC en RIVM IDS De

laboratoria kunnen zich hiermee voorbereiden op het zelf uitvoeren van diagnostiek

Ook deze laboratoria wijzen wij er nogmaals op dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte

groep A is Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel

inzetten van diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en

aan de LCI

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens
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• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010

• RIVM dd viroloog 030 10 2g

10 2g 10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

| Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

■ Clb RIVM

GGD Groningen RAC

10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10X28 Clb

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebrnik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en
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[ili]

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl



14367958

l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 18

RIVM Lab lnfact

Tue 2 25 2020 3 55 53 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 18

25 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 17 van maandag 24 februari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 18 met informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Herziene casusdefinitie 25 02 2020

• Monitoring teruggekeerde passagiers cmiseschip ’Westerdam

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2 Tot nu
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toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims De logistiek rand triage diagnostiek en

bemonstering loopt vooralsnog volgens afspraak en naartevredenheid waarvoor dank

Herziene casusdefinitie 25 02 2020

Gisteren heeft internationaal afstemming plaatsgevonden bij ECDC Deze afstemming heeft

geleid tot een aanpassing van de gebieden met wijdverspreide en lokale transmissie Op basis

van deze discussie hebben we Zuid Korea en een aantal gemeenten in Noord ltalie

toegevoegd aan de landen regio s met wijdverspreide transmissie Op dit moment is

onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en specificiteit in een

veranderende epidemiologische situatie

Ook in Iran is wijdverspreide transmissie Hoewel de informatievoorziening vanuit Iran slechts

langzaam op gang komt meldt Iran relatiefveel sterfgevallen Ook zijn ermeerdere

Internationale importgevallen vanuit Iran gem eld Wij gaan daarom uit van wijdverspreide

transmissie Wij willen benadmkken dat artsen laagdrempelig kunnen overleggen met GGD en

LCI als het gaat over casui stiek zeker random Iran

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie”

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet Ran laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Zuid Korea en Iran Daarnaast enkele gemeenten in Italie Codogno Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone Casalpusterlengo



14367958

Castiglione d Adda Fombio Maleo Somaglia Bertonico Terranova dei Passerini

Castelgerundo en San Fiorano regio Lombardije en V o Euganeo Mira regio Veneto

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Japan Maleisie Thailand Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie Daamaast

is lokale transmissie vastgesteld in de regio s Piemont Lombardije Veneto en Emilia Romagna

in Italie Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met een pneumonie en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van

de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest in overleg met de LCI getest

kunnen worden om COVID 19 uit te sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalqoritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Bij een van de passagiers die gevaren heeft op het cruiseschip ‘Westerdam’ is COVID 19

vastgesteld in Maleisie 10 2e

10 26 Het bedrijf Holland Amerika Lijn heeft passagiers van de ‘Westerdam’

een brief gestuurd waarin zij verklaren dat de patient SARS CoV 2 negatief is op basis van

informatie van de Maleisische autoriteiten Zij verklaren op basis hiervan dat monitoring niet

meer nodig is Ook wij hebben twijfels over de eerste uitslagen van deze patient maar de

juistheid hiervan is niet meerte achterhalen Voor de goede orde geen van de andere

passagiers van de ‘Westerdam’ is positief getest Vanwege de onduidelijkheid over de eerste

test adviseren wij passieve monitoring van de teruggekeerde passagiers van het cruiseschip

‘Westerdam’ op dit moment te continueren Actieve monitoring kan omgezet worden in passieve

monitoring Deze overwegingen kan de GGD eventueel communiceren met betreffende

passagiers
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In voorbereiding

• Aanpassing diagnostisch algoritmeverdachte patient intra en extramuraal

• Opschallngslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en voor surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland voorbereiden op diagnostiek

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laag risicocontacten

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 03o| | ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

10 2g

d0 2g buiten kantooruren 010 10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Erasmus MC |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

| Clb RIVM QB

GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
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strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai°x2@rivm nl

Service

10K2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

RIVM Lab lnfact

Mon 2 24 2020 1 31 48 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 14 van maandag 17 februari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

Casusdefinitie

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Reisadviezen

Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

Monsterafname

Rooster laboratoria Erasmus MCen RIVM

In voorbereiding

Bericht
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Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afstemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie
’

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde intectie met SARS CoV 2
’

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV

2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden

met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provinces Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die
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in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokaletransmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onathankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie bet Triage en diaanostiekalaoritmet en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te overwegen bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen

Voor actuele reisadviezen kunt u terecht op de website van Buitenlandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten’ toegevoegd aan de casusdefinities Onder een Uitgesloten

geval’ in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdacbte casus de status ‘GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen
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Bij een conclusive testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten weer op EPIcommentaar als de 14

dagen monitoring nog nietzijn afgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven

en zet de GGD de casus op GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn afgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status ‘RetourEPf EPI sluit de casus af met de status ‘AkkoordEPI

Osirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

Uit een studie van Y Yang uit China is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaqnostiekalqoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS
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De dag dat een casus aanaemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraao heeft ontvangen

Uitzonderina ernstig zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op klinische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010^

C10 29

10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

M Clb RIVM

GGD regio Utrecht RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2S 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2» @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

RIVM Lab lnfact

Mon 2 17 2020 3 13 30 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 14

17 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na een lnf@ctbericht 13 met informatie over de monitoring van passagiers van cruiseschip

Westerdam dat zondag 16 februari alleen naar de GGD en is gestuurd ontvangt u hierbij

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Update triage en diagnostiekalgoritme

• Locaties voor ‘thuis isolatie

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2
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Tot nu toe zljn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Update triage en diagnostiekalgoritme

Het triage en diagnostiekalgoritme is aangepast

We werken voortaan met een dienstdoend laboratorium Erasmus MC of RIVM IDS waar

onathankelijk van de woonplaats van de patient de monsters naar toe gestuurd worden Tijdens

het gesprek over de indicatiestelling tussen LCI en de aanvragend arts wordt besproken welk

laboratorium voor de betreffende aanvraag het dienstdoend laboratorium is Bij de LCI is het

rooster bekend welk laboratorium wanneer dienst doet Erasmus MC of RIVM IDS

Voor patienten buiten het ziekenhuis bepaalt de GGD in goed overleg met de LCI wanneer

bemonsterd gaat worden Meegewogen dientte worden de haalbaarheid wenselijkheid en

noodzaak van een spoedbemonstering en het tijdstip waarop het monster op het lab kan zijn

Materiaal dat afgenomen is kan 24 7 opgestuurd worden naar het laboratorium van dienst

Al het materiaal dat voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het

laboratorium van dienst Materiaal dat na 18 00 uur binnenkomt wordt in principe de volgende

ochtend ingezet Echter op klinische indicatie bijv als het een ernstig zieke patient op de IC

betreft kan ook na 18 00 uur cito getest worden

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

De GGD’en zijn in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk voor het verzorgen van

faciliteiten in de regio voor patienten met COVID 19 die niet in het ziekenhuis opgenomen

hoeven te worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

Voor de beoordeling van de geschiktheid van gebouwen als locatie voor de isolatie van

patienten kan naast een deskundige infectiepreventie ook de veiligheidsregio worden

ingeschakeld de brandweer beschikt over de deskundigheid en technische gegevens om

luchtcirculatiesystemen te beoordelen Bij een gebouw dat gebruikt wordt voor de isolatie van

patienten is het belangrijk dat er geen circulatie van lucht tussen de verblijfsruimtes van de

patient en andere ruimtes is

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten
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Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030| | ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

| buiten kantooruren 010

10 2g

10 2g 10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM ialgemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2s

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

1 0| 2b Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuld RAC

10 2e Clb RIVM 10 2b Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 1° 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichten arc hi ef is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via3^^ rivm nl
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Service

10K2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



14367969

To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 12

RIVM Lab lnfact

Thur 2 13 2020 2 02 01 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 12

13 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten ontvangt u dit Lab inf@ctbericht met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Nieuwe naamgeving

• Uitgevoerde diagnostiek

• Locaties voor thuis isolatie

• Voorbeeldbrieven

• Therapie

• In voorbereiding

Bericht

Nieuwe naamgeving
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De WHO heeft de nieuwe naam bekend gemaakt voor de ziekte die het nieuwe coronavirus

veroorzaakt namelijk COVID 19 Het International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV

heeft ook het vims dat deze ziekte veroorzaakt hemoemd Voorheen heette het vims 2019

nCoV de nieuwe naam is SARS CoV 2 Vanafvandaag zal informatie over het ziektebeeld op

de RIVM website te vinden zijn onder de nieuwe naam COVID 19 De meest actuele versie van

de richtlijn en alle bijlagen vindt u ook onder de C’ van COVID 19

op https lci rivm nl richtliinen COVID 19

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

Conform het Generiek draaiboek is de GGD in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk

voor hetverzorgen van faciliteiten in de regio indien patienten met COVID 19 niet in het

ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

De GGD heeft de deskundigheid om te adviseren of een locatie hiervoor geschikt is Zo nodig

kan de deskundige infectiepreventie overleggen met het LCHV

Voorbeeldbrieven

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld met dank aan GGD

Twente

• Informatiebriefvoor een patient met COVID 19 opgenomen in een ziekenhuis

• Informatiebrieven voor een verdachte patient en voor een bevestigde patient met COVID

19 in thuisisolatie

• Informatiebriefvoor huisgenoten van een patient met COVID 19 in de thuisisolatie

• Informatiebriefvoor contacten van een patient met COVID 19

De brieven zijn te vinden op https lci rivm nl richtliinen COVID 19 onder het kopje

Informatiebrieven en zijn eventueel aan te passen aan het eigen GGD format

Therapie

Er is geen geregistreerde therapie voor COVID 19 Wei blijkt uit recente in vitro data en

diermodellen dat de polymeraseremmer Remdesivirvan de firma Gilead mogelijk zorgt voor

antivirale activiteit
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Daarom is er in China een gerandomiseerd onderzoek gestart naar de behandeling van COVID

19 bij de mens met Remdesivir Ook bij patienten met vastgestelde COVID 19 in Nederland is er

via het RIVM toegang tot deze experimentele therapie mocht de behandelend arts dit

geindiceerd vinden Deafdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van

het RIVM heeft ministeriele toestemming tot import van deze medicatie Bij een bewezen infectie

zal de LCI de contactgegevens van de firma Gilead en van DVP aan de behandelend arts

mededelen De intraveneuze medicatie inclusief behandelprotocol wordtdan beschikbaarvoor

de behandelaar

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

Contactgegevens

• RIVM LCI en LCHV tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

| bulten kantooruren 010^10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2s Clb RIVM ■

| | Erasmus MC

■ DVP RIVM H

RAC regio NH FI

10 2e ■ Clb RIVM

| Clb RIVM |

Clb RIVM |

10 2b Clb

RIVM |

RIVM H

RIVM ■
Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 28 Clb

10 2e 10 2b Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viappw2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 46 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 01010 2g 10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM RAC

RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb 10 2e 10 2e

KMfeBI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

10 2«U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 10

RIVM Lab lnfact

Wed 2 5 2020 3 17 54 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 10

5 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1

en 3 februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende infomnatie over de volgende

onderwerpen

• Casusdefinitie

• Actuele cijfers

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

• Stappenplan bevestigde patient

• Osiris vragenlijst online

Bericht

Casusdefinitie
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De LCI ontving de afgelopen dagen diverse signalen dat de nieuwe casusdefinitie waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen extramurale en intramurale patienten tot onduidelijkheid leidt

over het beleid op het grensvlak tussen extramuraal en intramuraal zoals de spoedeisende hulp

Daarom zal de casusdefinitie a s vrijdag opnieuw in het Responsteam worden geagendeerd

Daama voigt een Lab inf@ct bericht

Actuele cijfers

Op de RIVM website is nu een link opgenomen naar de website van de John Hopkins

Universiteit De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal

gediagnosticeerde patienten met het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het

aantal patienten dat gezond verklaard is De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de

informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen

zitten in de daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de

websites van de WHO en ECDC

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt tot ‘Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N De url van de richtlijn is

httas lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de meest actuele versie van de richtlijn en alle

bijlagen De bijlagen zijn opnieuw gerangschikt

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme

2 Stappenplan bij een bevestigde patient met 2019 nCoV

3 Thuisisolatie van een patient met 2019 nCoV

4 Protocol beleid contacten van een patient met 2019 nCoV

5 Arbo inf@ct

Omdat directe hyperlinks naar de bijlagen niet meerwerkzaam zijn zodra de bijlage wordt

aangepast zal voortaan in Lab lnf@ct berichten alleen gebruik worden gemaakt van hyperlinks

naarde richtlijn pagina

Stappenplan bevestigde patient

Bij de LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ is als bijlage 2 een stappenplan opgenomen

waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden na een bevestigde infectie met

2019 nCoV



14367978

Osiris vragenlijst online

Sinds gisteren is aan Osiris het meldsysteem voor melding van GGD aan RIVM een vragenlijst

over 2019 nCoV infectie toegevoegd Aan de GGD en wordt gevraagd bij een melding van een

verdenking op 2019 nCoV infectie waarbij diagnostiek wordt ingezet deze vragenlijst in te

vullen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^^ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

ij buiten kantooruren 010

t0 2g

0 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins universiteit

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD Geldetland Midden

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ Clb RIVM Wim van der Hoek Clb

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
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geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Hetberichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viai0H2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Mon 2 3 2020 4 18 42 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide terugkeer Nederlanders uit Wuhan

Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie
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gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht geval

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een tonginfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keeipijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke
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beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV infectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgtveel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan

Op 3 februari zijn

teruggekeerd uit Wuhan Zij zullen conform de afspraken met de Chinese autoriteiten na hun

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD

monitoring van deze personen in afetemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

met een speciale vlucht onder begeleiding10 2e

coordineert de10 2e

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010J

Q buiten kantooruren 010

10 2g

10 2g
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Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• dagelijkse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM |

Clb RIVM

GGDZuid Holland Zuid

ri Clb RIVM

10 2e l Clb RIVM |

■ Clb RIVM

NHG

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM |

10 2e 10 2s Clb10 2e

10 2e 10 2e 1 10 2e | Clb

10 26 Clb RIVM 10 2S Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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l 2eTo |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 8

RIVM Lab lnfact

Sat 2 1 2020 1 31 07 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 8

1 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op ons Lab inf@ctbericht van gisteren 31 januari ji ontvangt u een SPOED

Lab infactbericht over de aanpassing van de casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek bij

patienten in het ziekenhuis We verzoeken de artsen microbioloog deze aanpassing binnen hun

ziekenhuis te communiceren naar de relevante specialismen

Bericht

Zoals gisteren reeds aangekondigd heeft de WHO een nieuwe casusdefinitie gepubliceerd Dit is

aanleiding voor ons om onze casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek aan te passen Er

wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal die is niet

gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden opgenomen Alleen

voor patienten die in het ziekenhuis opgenomen worden is het epidemiologisch criterium

uitgebreid naar een verblijf in heel China
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Casusdefinitie

Verdacht geval

ExtramuraaI ongewijzigd

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meervan de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoirziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een longinfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Indien u vragen heeft over een verdenking op 2019 nCoV infectie kunt u contact opnemen

met de LCI

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030j ook buiten kantooruren bereikbaarH0 2g
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• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

^ buiten kantooruren 01 o|

i0 2g

10 2g

Meer informatie

• ECDC

• WHO {zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Erasmus MC

ggd zuid vumr

io 2e Cib RIVM 10 2e Clb RIVM |

| Cib RIVM

10 2e

10 2e Cib RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen



14367982

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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@Dhe aov ukrMiMfedB@phe aQv uk110 2e@phe gov uk]0

From

Sent

Subject Acess to the ECDC COVID 19 TESSy dashboard

Dear Advisory Forum Colleagues and National Correspondents

ECDC has activated a dashboard with data on COVID 19 extracted from TESSy and our Epidemic Intelligence data collection The

dashboard is restricted to the members of the Advisory Forum and the TESSy users
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For external users the link is http qap ecdc europa eu adfs extensions COVID 19 Restricted COVID 19 Restricted html

Please feel free to get in touch with the PHE Technical Team for any assistance you might need

Kind regards

10 2e

ECDC PHE Response

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

www ecdceuropa eu

10 2e

■S ar
“
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I’EjeoJc
||J 20QS 2Q20

Confidentiality Notice

If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of die erroneous transmittal
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From PHE Technical Group
Sent Sun 2 23 2020 12 49 58 PM

Subject Constitution of an Internal Response Team for the production of a Threat Assessment Brief Outbreak of novel coronavirus

disease 2019 COVID 19 situation in Italy

Dear Colleagues

Please be informed that an Internal Response Team has been constituted for the production of a Threat Assessment Brief

Outbreak of novel coronavirus disease 2019 COVID 19 situation in Italy
The Internal Response Team plans to circulate the Threat Assessment Brief by today 23 February 2020

Kind regards

pHE Response10 2e

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40r 169 73 Solna Sweden

Phone^J
www ecdceuropa eu

10 2e

BtS
‘

□ □ □ 0CDC on

1 2 ea5c
I 200S 2020

Confidentiality Notice

If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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Sent

Subject RE SAVE THE DATE Third ECDC Joint Strategy Meeting Stockholm 12 13 May 2020

Fri 2 14 2020 11 34 38 AM

Dear all

I also strongly support the point of view as described by Finland and you all

As also mentioned by other countries decisions taken by ecdc have major impact on us

When analyzing available epidemiological data I don t have the same interpretation We cannot put in the same approach Q
Iwhere up to now most of the cases are related By the way how10 2a 10 2a

define large

I would like to have an opportunity to see how ecdc is analyzing and interpreting the data Thanks for giving us this opportunity to

understand and comment on epidemiological approach
Thanks to ecdc for all the work

Regards
10 2e

MD10 2e 10X26

Epidemiology of infectious diseases

10 2e

S^sciensano
Since the 1st of April 2018 the Scientific Institute of Public Health WIV ISP and the Veterinary and Agrochemical Research Centre CERVA CODA are merged into

a new research centre Sciensano

Our mission will remain unchanged to prevent assess and limit threats to health as it is for our activities Your points of contact remain the same as well

Find out more about Sciensano

Please consider the environment before printing this e mail
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|@hod dep no

Subject RE SAVE THE DATE Third ECDC Joint Strategy Meeting Stockholm 12 13 May 2020

m

Dear all

In reference with the new proposal from the ECDC for increasing the areas at risk for the COVID 2019 1 completely agree with

postponing this decision until the arguments the ECDC uses to support their proposal are evident

I attached some data referring to the incidence of COVID 2019 in all the areas proposed by the ECDC and the number of cases

notified in the last few days Looking at those data I consider they do not support the proposal

Changing a case definition in the line the ECDC is proposing has major implications at operational level and have to be based in as

solid as possible evidence and data

We should be prepared for the worst but we have to implement prevention and control measures including changes in case

definitions according to the real scenario and the evolution of the outbreak If the outbreak is slowing down there is no sense in

scaling up with control measures

Thank you to all the colleagues that expressed a similar position before me

See you soon at the AF and best regards
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To irivm nl]m

From

Sent Fri 2 14 2020 10 53 03 AM

Subject FW Areas with presumed ongoing community transmission

Ter info hier nog even de mail met de beperkte gebieden die RKI aanwijst

Original Message
BHflIfeBB@rki de

Sent vriidaa 14 februari 2020 10 52

From 10 2e

@santepubliquefrance fr PHE Manager j
~

@ecdc europa eu ^BBBE^B@sozialministerium ati|
^@mh government bq liIflI^l@nciDd Qra jB

ggmphs moh aov cv TKH
@terviseamet ee

10 2s io 2To ecdc europa eu PHE Technical

health fgov be

l@hzjz hr

m

10Groui m

10 2e 10©health fgovjae
ihzjz hr tuaitDl@spidernetcom cv

terviseamet ee

m

10 2« 2« @mzcr cz B@mzcr cz

Othl fi10 2esst dk lmPi@sst dk Mi

BM@sante gouv fr

M g Keelpno_gr
landlaeknir is f

ithl fii m rjj

|@sante gouv fr irkide
10 2e B 10 128 @n nk gov hu innk gov hu ilandlaeknir is

saM@nmDd aov lv

m

10 2e gsanita it

@sam lt

lov mt ■

@fhi noj
|@dg s min^aude^ti^B
|@nijz si

folkhalsomyndigheten se

isciensano be

@hziz hr I€IflIfeDl@ hziz hr |
@terviseamet ee

KilflIfefll@ rk i de

10X26 sanita it

|@ms etat lu

gov mt

j|BiH@fhi no

M^dg^min saude

@ni|z si |ygffig|@mscbs es msssi es

folkhalsomyndigheten se

§ sciensano bejyjj^H@n cipd org

@mphs moh gov cy |
aiterviseamet ee

Ccghse ie

10 2e

10 2e

M@spkc gov lv

@ms etat lu B@Q
rivm nl

l@gis oov pljMfflaS«@Qis aov Dl M

Jinsp gov ro BuIaMlH@insP 9°v rck

B@folkhalsomyndigheten se

he gov uk |
cipd org

gesse sam lt |
ov mt |
@rivm nl

10 2em m m

10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

10 2e 1D 2sm

m

10 2e 10 2b@ages at

10 2e [Til szu cz

10 2e

10 2«

»Qj miszu cz

0 2e g|@rki de

B@nnkgov hu

hse ie ■HfllSB@sanita it

@rivm nl

10 2eM@keelpno gr

landlaeknir is iBHjU@landlaeknir is

ulac lt

@keelpno gr B@nnl^|ovTiu
hsejeJHEEE

m

|fi|

10 2e 10 2espkc gov lv BE

@rivm nl l |

fllfegi@dgs min saude pt

Bl@niiz si

@ulac ltm m

10 2e|@fhi no

gdgsuiiin saude pt
™

isciii es [

S fhi no [HflI^l@pzh qov pl
l@insp qov ro Bi
isciii es

IB@pzh aov pl

l@insp aov ro

@folkhalsomyndigh eten se

B@sciensano be

B@ssi dk

@sa ntepubliquefrance fr

m m m

I0 2e ©nijz si M

^M@f°lkhalsomyndigheten se

B@sciensano be ■

1@terviseamet ee ■€

@santepubliquefrance fr

@insp gov ro Bilillfe

|@phe gov uk

10X28 g mh government bg

Ifc3M@thl fi

10 2e @hzjz hr 10 2e @terviseamet ee10

10 128 10 2» 10 2»

fhLno SMeal@pzh aov pl

■I@mscbs es

10 2e@spkc gov lv @essc sam ltm m a

10 2e 10 128@insp gov ro

©ec europa eu IHR WHO Europe B@euro who int
1

B@euro who int

SfiSl@santepubliguefrance fr

©nijz si @mscbs es

10 128M m

10X28 10 128 10 128Cc rki de @rki de nCoV Lage

|@rki de ECDC Koordination RKI f
@rki dem

10 128 @rki de a@rki de

Subject AW Areas with presumed ongoing community transmission

Dear all

Thank you for sharing this proposal and the discussion

We share the concerns raised by Finland France Bulgaria Latvia Estonia Belgium Norway and others

At RKI we monitor information as far as available on criteria like incidence trend measures taken locally likely place of infection of

internationally exported cases transport connections and define the risk areas based on our knowledge on these criteria We end up with

a much more restricted definition on risk areas Currentlyl 10 2a

10 2a

Our specific case definition refers to our RKI definition of risk areas People who have been in risk areas during the previous 14 days are

considered at a similar risk like contact persons category II They are recommended to monitor symptoms and reduce social contacts for

14 days If symptomatic they will be isolated and referred to a hospital fortesting Of course also people from other areas with sporadic
cases can be tested however they will not be regarded as probable case so less strict measures of isolation will apply

10X28We are not aware of indication for community transmission in all provinces of

SB]We would really like to know the rationale and evidence behind this ECDC suggestion We would like to propose that ECDC

convenes a timely telephone conference amongst us as ECDC NFP to discuss this topic and the implications raising from this for the

different countries

Best

10 2e
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10 2e

Robert Koch Institute

Department for Infectious Disease Epidemiology Head of unit for surveillance National Coordinator

Seestr 10

13353 Berlin

GERMANY

phond
fax

10 2S

The Robert Koch Institute is a Federal Institute within the portfolio of the Federal Ministry of Health

■Ursprungliche Nachricht

10 2»Von

Gesendet Freitag 14 Februar2020 08 48

An PHE Manager PHE Technical Group

@sozialministerium at |
mh government bg Eg
Dmphs moh gov cy

l@terviseamet ee

|@santepubliquefrance fr]

mm 10 2eCc @health fgov be ihealth fgov be

B@hzjz hr l[ifi T^l@soidernet com cv

|@sante gouv fr

10 2«

10 2e

incipd org @hzjz hr

@mzcr cz Hk Byaai@sst dk

thl fi

iTO imzcr cz

terviseamet ee 10 2e @thl fi 10 2em m m

10 2e

10 2e

10 [2«

10 2e MiiUJ illHUnOK
10 2e

M@sante gouv fr

|@nnk gov hu

|@hse ie

@essc^arrUt
ov mt

HlHIs2Bj@kee|Pno 9r

@landlaeknir is |^Q@lan
@nmpd gov lv

@med uoa gr

l@nnk qov hu IUU 3 hse ie

ffisDkc gov lv

m

10 2e 10 2« |10 2«@sanita it @sanita it

10 2s 10 2a@sam lt |@ms etat lum

l@gov mt

@fhi no

j gov mt

@gis qov pl IUflIfeQl@qisj| ov pl

@insp gov ro H

H@folkhalsomyndigheten se

J@Phe aov uk |
2^21 ©ncipd org

iffiszu cz SjgBfffissi dk riv

rffithl fi

@nnk qov hu

hse ie K”“

rivm nl gnvm nl

H@dflsjnin saude pt

©nijz si

10 2a@1hi no

jMgM@dqs min saude pt

BI@mscbs es sssi es

m pj

tO 2e I0 2e 10 2b|@insp gov ro iniiz si

^^folkh alsomynd ig h eten se

~~|@sciensan o be| l@folkhalsomyndigheten se

|@sciensano be cipd org

mphs moh gov cyTH
B@terviseamet ee

@keelpno gr

landlaeknir is mpi@landlaeknir is

|@spk^gov lv ^H^Mlac ^

l@ fhi no

B@dgs min saude pt
Ysciii es

10 2eages atm

10 2ojhzjz hr |@hzjz hr

jterviseamet ee
m m m m

iszu cz

@thl fi

ikeelpno gr nnk gov hu
is it

@rivm nl

^S M@pzh oov pl HIM^j@dgs min saude pt

^B@insp aQv rQ PE

m m m m

10 2om

julac lt

@fhi no l€I HHD]@pzh gov pi

@insp gov ro

jrivm nlm m m

10 |2e

10 2e| 1D 2sJmjz si

@folkhalsomyndigheten se

@sciensano be liaiR01@mh government bg

@terviseamet ee

essc sam lt Bfl[fifi@l@fhi no IUfljgl@pzluJoy pl
mscbs es I8Bl@msrhs as

@nijz si

S isciii es 10 2e aifolkhalsomyndigheten sem m

110 2« 10 2«iphe gov uk

l@hzjz hr 53@ssi dk

ffisciensano be

@thi fi urn10 2e 10 2e@terviseamet ee
m

IIS
™

m m a [y

iinsp gov ro

|@ec europa eu ’IHR WHO Europe ®@euro who int

Betreff RE Areas with presumed ongoing community transmission

l@nijz sim 13 m

Dear ECDC Colleagues

Thank you for sharing this proposal of affected areas for inclusion in the case definition We agree with your proposal of extending the

current list to includel Ibut we are very skeptical about the rationale behind the addition of

When grossly computing national incidence rates for all countries having notified at least one case thos^ounTnes

do not appear as the next ones on the list after

10 2a

[»

at least la 10 2a

Beside the incidence rate other parameters have to be taken into consideration but they have to be made explicit and shared between

ECDC and EU National public health institutes agencies experts so that extension of the affected areas to other countries become more

transparent to all of us Indeed we at country level have to be able to justify to all stakeholders the inclusion of a given country in the list
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of the countries triggering testing in symptomatic patients or why we decided not to follow the ECDC proposed case definition if not

including a country on the ECDC list

As pointed out by several comments addition of new countries in the list has very significant impact for MS in terms of burden of

investigation of suspected cases as long as we remain in the current containment phase letting aside impact on travelers and political

consequences

We therefore fully support the request already made by many of our colleagues to postpone the decision until ECDC has provided
evidence and criteria that justifying this proposal and would be applicable in the next future as the epidemic evolves We also believe that

no change should be made prior to an AF discussion on the way ECDC could improve its scientific interaction with MS in the course of this

emergence

Best regards

10 2e NFP Influenza and AF Member

10 2e |@01 D559CB C8861040

0 2e

Infectious diseases division

10 2e

www santepubliquefrance fr http www santepubliquefrance fr

Join us on logo_twitter https twitter com santeprevention linkedin https fr linkedin com company sante publique france

facebook https www facebook com santepubliquefrance logo_youtube https www youtube eom c Sant C3 A9publiqueFrance
insta https www instagram com santepubliquefrance

10 2a 10 2eFrom

Sent Friday February 14 2020 9 40 AM

@insp gov ro]

10 2eTo THL

j@sozialm i n iste rium at

mh government bg

fhi no thl fi PHE Manager
mjffiBM@health fgov be
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Jphe gov uk |
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_

szu cz ^3@ssi dk TGV ssi dk E
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iages at lsciensano be
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10 2aR] RJ
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san te pu b I i q u efranceJnlU5[22|@ rk i d e I
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ip ie BiUIfeE
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m Rj R]
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jlandlaeknir is Hj

@ulac ltT^BH
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™
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m
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| l@phe gov uk B
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@fhi no
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n@thl fi
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m Rj Rj
1Q 2e 10 2sssi dk @terviseamet ee

santepubliquefrance fr
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fiimsrhs es FaaieaiffTimscbs es
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@spkc gov lvJ
insp gov ro |

M@ec europa eu IHR WHO Europe1

ii0 2sRj RJ m

10 2e l 2«

10 2e@nijz si

ffi@euro who int PHE Technical Group

Subject RE Areas with presumed ongoing community transmission

m «

@ecdc europa eu

Dear all

We also support Finland s comments

We consider that a clearer explanation of the criteria that have been taken into account when drawing up this proposal is necessary If

additional data and details are kept relative to those generally known it may be useful to be made known in order to be able to express

an opinion on the proposal of “extension made

We do not know what data led to the establishment of these “areas with presumed ongoing transmission of COVID 19” and we believe

that making such a decision will have an important impact in several areas and that it has to be taken into account and taking into account

all the implications

Kind regards

10 2e

on behalf of the Romanian team

10 2e MD MPH PhD

Senior epidemiologist
National Centre for Surveillance and Control if Communicable Diseases

National Institute of Public Health

Dr A Leonte 1 3 050463 Bucharest

Romania

10 2«

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e |@icloud comOJinsp gov ro Qjinsp gov ro gjsciouu com

1° 2« 10 2eFrom

Sent Friday February 14 2020 12 30 AM

{THL
—

lhealtli fgov be

|@fhi no]

To thl fi PHE Manager
@health fgov be

@hzjz hr

@mzcr cz

ecdc europa eu

l@mh government bg HM^l@ncipd org

hzjz hr HMEQl@spidernet com cv

l@sozialministerium atm m RJ

Rj Rj RJ

3Ml@mDhs moh aov cv @mzcr cz aiSIi3@sst dk @sst dk
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^

jM@thl fi

M @essc sam It

|@insp gov ro

2jec europa eu I HR WHO Europe

|@ecdc europa eu

□ m

10 2e 10 2essi dk @terviseamet ee
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l@insp gov ro H

m m

10 2e

■pilH3M@niiz si

M@eurowho int ®@euro who int PHE Technical Group
Subject SV Areas with presumed ongoing community transmission

i|i|

m

Dear all

We support the well elaborated comments from Finland and it is not clear how the described criteria is used to define this list of countries

We are aware of the same discussion in the advisory forum also reflecting the same concerns

Next week there is a meeting in the advisory forum and unless there are some big changes in the situation we suggest that the issues

that Jussi raise below could be further discussed there

With kind regards

For the Norwegian outbreak team

THL JBEEl@thl fi |H0 2o 10 [2°Fra |@thl fi

Sendt torsdag 13 februar 2020 21 24

Til PHE Manager 10 2e 10 2«gecdc europa eu
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ncipd orqw

I2b} @hziz hr

@hzjz hr Ha

mphs moh gov cy

@mzcr cz ^H@sst dk ■ ]
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Thank you for the opportunity to comment on this We would need very good justification and new data to support this addition of areas

The data available on public domain e g case numbers and data on tracing of close contacts does not strongly support this conclusion

We fully understand that it is important to carefully monitor the listed countries in terms of potential community transmission its intensity
and geographical spread There is evidence for limited transmission in e g Singapore but given the population size it cannot yet be

deemed sustained and widespread

In our current guidance we directly refer to ECDCs assessment on presumed community transmission and this is used in our surveillance

case definition However there are uncertainties in terms of the intensity even within the

example group together Hubei and Japan which would make little epidemiological sense in terms of likelihood of infection among

returning travelers In the proposed scheme other categories would be needed and furthermore it should be carefully considered whether

this change would still be consistent with containment phase still the current situation as we understand

10 2a land the new proposal would for

It is important to note that this decision would immediately affect tens of thousands of people with existing travel and holiday plans of

course along with a major economic impact on the listed countries and the EU At least our MFS travel advisories are closely following the

definitions we use for the affected areas

We believe that very strong data driven evidence must be presented before making such decision Importantly we will also need to align
with the WHO assessment

We suggest postponing the decision to give the MS to go through the data and make contingency plans

Best

10 2e

on behalf of the Finnish incident management team

Chief Specialist PhD docent adjunct professor

10 2e for preparedness and response

Infectious Disease Control and Vaccinations Unit

Department of Health Security

Finnish Institute for Health and Welfare THL Mannerheimintie 166 FI 00271 Helsinki Finland

Puhelin phone I0 2e

5 ecdc europa eu Envoye jeudi 13 fevrier 2020 18 14 A
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Objet Areas with presumed ongoing community transmission

|@esscisarrLltJffl
mtQM@niiz si ^BEEflfeoI

|@insp gov ro

BIEEM@ec europa eu IHR WHO Europe

|@ecdc europa eu PHE Technical Group10 26

m

Dear colleagues

As the outbreak of novel coronavirus SARS CoV 2 evolves and cases continue to be reported in countries

several European countries we would like to propose the below mentioned areas with presumed ongoing community transmission and a

description of the applied criteria

as well as in10 2a

Please come back to us by tomorrow noon latest should you have comments

Best regards

PHE Management Team

ECDC Logo

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC Gustav lll s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 {0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu http www ecdc europa eu

Follow ECDC on

Facebook http www facebook com ECDC EU

Twitter http twitter com ecdc_eu

Linkedln http www linkedin com companv ecdc
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YouTube http www youtube com user ECDCchannel

1° 2e |@01D5E313 511322 BO

Confidentiality Notice

If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from disclosing its content

to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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10 2«10 2e

1° 2e

To @rivm nl]
From

Sent Fri 2 14 2020 6 51 32 AM

Subject FW Antw Areas with presumed ongoing community transmission
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|@dg^nii^aude pt @dg^nji^aude pt ■feksinin saude pT H |@dgs mm10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

saude pt |@iiisp g l@msp gov ro10 2e 10 2e
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■ r^—
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Subject FW Antw Areas with presumed ongoing community transmission

10 2e

10 2e

10 2a

0 S J

0

Dear Colleagues

Please find below our comment to the proposed areas with presumed transmission which I have sent earlier this

evening to the PHE team It is very much in line with the comments from our Finnish colleagues
Best regards on behalf of the Dutch Response Team

10 2s
10 2e

10 2e

10 2e
www rivm nlT

Rijksinstituutvoor Volksgczondheid
en Milieu

Minburiewan Volksgaondheid
Welzijnen Sport

m

|@rivm nl

Sent donderdag 13 februari 2020 20 32

10 2e 10 2eFrom

M@ecdc europa eu

|@ rivm nl

Subject Antw Areas with presumed ongoing community transmission

To

10 2e 10 2« |@ rivm nlCc 0

Dear colleagues

Thank you for sharing this proposal much appreciated Indeed the proposed criteria make sense The question is whether one

single criterium would be enough to declare a country as having ongoing transmission or whether at least 2 criteria would be

needed This I would consider to be a wise approach hence I would like to hear your thoughts on this

10 2a

Indeed the newly proposed enlargement of the areas with community transmission will have profound implications for the

containment efforts and needs to be carefully considered in the light of a proportional and feasible response

Best regards

10 2«

l@eedc europa euVan 10} 2e 10X2S
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Datum 13 februari 2020 om 18 15 19 CET
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ncipd org

m m m

@mh government bg iiialEal@ncipd org 1111

l@hzjz hr

3fiSI@spidernet com cv jj^gg|@spidernet com cv moh gov cy
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10 2e 10 2el@mscbs es \ l@mscbs es [M£p]@ mscbs es

^@euro who int

w l@nijz si m
nijz si

l@ec europa eu | 10 2»^@mscbs es

iro who int J

10 2em |@ec europa eu |m

10 2e |@ecdc europa eu J 10 2e

l@ecdc europa eu

Onderwerp Areas with presumed ongoing community transmission

Dear colleagues

As the outbreak of novel coronavirus SARS CoV 2 evolves and cases continue to be reported in countries outside China as well as

in several European countries we would like to propose the below mentioned areas with presumed ongoing community

transmission and a description of the applied criteria

Please come back to us by tomorrow noon latest should you have comments

Best regards
PHE Management Team

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 1 9 73 Solna Sweden

Phone^l

www ecdc europa eu

10 2e

HI S£F
~

□ □ □ □Follow ECDC on

1^ ecdc
|J 200S 2020

Confidentiality Notice
If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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10X26From

Sent Sun 2 23 2020 5 42 32 PM

Subject Re URGENT Proposed extraordinary Advisory Forum audioconference 24 February afternoon

Thank you veiy much for the invitation WHO Europe will he joining

Best regards
10 2b

Oil 23 Feb 2020 at 17 47 Corporate Governance Secretariat

@ecdc enropa eu wrote10 2e

Dear Advisory Forum members

As mentioned see below a second email from the Chief Scientist announcing the extraordinary audio meeting

tomorrow 24 February at 15 00 CET We will send you instructions how to dial in tomorrow Those of you who have

not yet confirmed your availability if possible please let us know before 12 00 tomorrow whether you are planning
to attend

Best regards

Corporate Governance Secretariat

image74b08e GIF European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav ni s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone|

www ecdc europa eu

Follow ECDC on imagea56df4 PNG image0f5402 PNG imagec67bb7 PNGximage8a4624 PNG

imagec279ac PNG
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10 2e 10 2e |@ecdc europa euFrom

Sent 23 February 2020 12 07

|@ages at

|@szu cz |

10 2e|@wiv isp be B
B@terviseamet ee

l@hzjz hrTo [n [n m m

ffl@ssi dk

|@rki de lfjjfiS8l@med uoa gr Dr@thl fi

^|@nnk gov hu ^|@sa ntepjjbliquefrance fr

|@spkc gov lv10 2e 10 2el@hse ie

|@insp gov ro

5 rivm nlm l@iss it M

3 10 2e

I0 2e

I0 2e 10 2e|@jfmed uniba sk

|@folkhalsomyndigheten se [JflfiQI@landlaeknir is

|@nijz si

10 2eB@msssi es

10 2»

10 2e

10 2e 10 2eka fhi no

|@folkhalsomyndigheten se

|@gov mt |

|@rivm nl |@folkhalsomyndigheten se

|@ec europa eu

^B@samjt

10 2«

10 2eB@who int l@sam lt1

3B@landlaeknir is

LDIt5j@who int ■iiaifeQM@niiz si

^3@a§ihas lv

|@ecdc europa eu PHE Technical

iTfl

10 2e|@chl lu

|@insa min saude pt fcljfifigJ@pzh gov pl

^■@hzjzdjr |yjjj|jgj@ mh government bg J^IfeQ^@tcd ie

l@ecdc europa eu PHE Manager

l@ecdc europa eu Corporate Governance Secretariat

^|@ecdc europa eu

|@mphs moh gov cymj m m

Cc M m m

Group
10 2S 10 2s 10 2e|@ecdc europa eu

|@ecdc europa eu
m

Subject RE URGENT Proposed extraordinary Advisory Forum audioconference 24 February afternoon

Dear Colleagues

Further to my last email and the large number of responses indicating agreement to the proposed extraordinary AF

meeting tomorrow this is to confirm that we will arrange for the meeting to start at 15 00 CET tomorrow 24

February Details of how to join will be senttomorrow along with an agenda and relevant papers

I should also like to inform you that ECDC intends to post an updated Rapid Risk Assessment on COVID 19 today in

the light of the situation in Italy

Kind regards

10j 2e

10 2e

Chief Scientist

SMS

10 2e

imagec40e52 PNG

l° 2eFrom

Sent 22 February 2020 18 26
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B@rki de M
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{10 2e

10 2e
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|@mphs moh gov cy
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|@insa min saude pt
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10 2
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@mh government bg

10 2el@ecdc europa eu PHE Manager |

|@ecdc europa eu Corporate Governance Secretariat

|@ecdc europa eu PHE TechnicalCc M In

Group
10 2S 10 2e 10 2«|@ecdc europa eu |@ecdc europa eu

@ecdc europa eum

Subject URGENT Proposed extraordinary Advisory Forum audioconference 24 February afternoon

Dear Colleagues

At last week s Advisory Forum meeting it was agreed that we should convene extraordinary meetings as and when

significant developments occur in the evolving COVID 19 situation

I am writing now to propose that we have such an extraordinary Advisory Forum meeting during the afternoon of

Monday 24 February to discuss the clusters of cases reported by Italy over this weekend These clusters raise

concerns regarding the likelihood that similar transmission events could be occurring elsewhere in the EU the impact
of such transmission events and highlight the need to ensure appropriate preparedness exists in healthcare services

across the EU EEA As of today ECDC s understanding is that there are 33 cases confirmed locally in Lombardi 9 have

been confirmed nationally Among these cases there has been 1 death and 23 have needed hospitalization 14 in

ICU The cases have been identified in 3 clusters in 3 towns One cluster includes 5 cases in HCPs and 5 cases in

patients in one hospital Contact tracing which will include testing for contacts and contacts of contacts is ongoing It

is reported that there are 259 contacts of the first cases 15 positive Although there is a history of contact with

someone from China for the index case it is not clear that this could explain the acquisition of infection because of

the timeline involved

We will circulate an agenda and documents in the next 24 36 hours along with details of how and when to join the

audioconfere nee

In the meantime I attach the analysis of the first 46 cases reported from EU EEA Member States and the UK In

keeping with our commitment to share these analyses with colleagues in the EU EEA this analysis has been circulated

to

National Focal Points for Influenza and Other Respiratory diseases

National Focal Points for Emerging and Vector borne diseases

Operational Contact Points for COVID 19

National Focal Points for Surveillance

National Focal Points for Microbiology

Kind regards

Confidentiality Notice
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10 {2e
10 2e 1 M||2e

10 2b |i 10 2e

10 t2e | 10 2a

a0 2el19 2« {10«2e 10 C2oTo i | l@minvws nl

@rivm nl1

grivm nl]

1 10 2e

10 2a

Cc @min vws nl]
10 2b|@minvws nl]

@rivm nl]
From

Sent Thur 2 13 2020 2 20 48 PM

Subject maatregelen luchthaven havens

Fiver A4 Corona virus ENG CHI V2 pdf

PLF PHA GGD zonder incident 1 pdf

Remote Risk Assessment Questionnaire pdf

tmX28

Beste 10X28

Zoals gister toegezegd hierbij de genomen extra maatregelen bij de A luchthaven Schiphol en A haven

Rotterdam en B havens in het Noordzeekanaalgebied
De informatie is vrij uitgebreid maar handig om een volledig beeld te krijgen dit hoeft zeker niet allemaal in de

kamerbrief

De havens van Amsterdam en IJmuiden zijn ze nu bezig de procedure omtrent de MDoH aan te passen We zullen

nog laten weten als dat is geimplementeerd

Hartelijke groet

10 2e

Samenvatting afspraken mbt PoE

Schiphol

Achtergrond
Er zijn drie airlines die directe vluchten van China naar Amsterdam verzorgen Voor het bepalen van de regio China en additionele

gebieden houdt GGD Kennemerland vluchten aan die vertrekken vanuit aangedane gebieden die opgenomen staan in de huidige
casusdefinitie https lci rivm nl richtlijnen covid ig

China Southern airlines 7 keer week normaliter 14 x week

1 China Eastern airlines 2 keer week

2 Xiamen airlines 2 keer week

Het gaat hierbij om drie typen vluchten 1 Passagiersvluchten 2 Passagiers en cargovluchten mixed en 3 cargovluchten
Het aantal passagiers die dagelijks van China direct naar Amsterdam vliegt komt neerop 600 1 200 passagiers Hiervan blijft een
derde 200 400 passagiers in Nederland de rest is in transfer

Afspraken
GGD Kennemerland onderhoudt de contacten met de vliegtuigmaatschappijen Schiphol en andere partijen De volgende

afspraken zijn gemaakt
• Er is samen met het RIVM een flyer ontworpen zie bijlage die wordt uitgedeeld door de cabinecrew aan passagiers op

bovengenoemde vluchten De informatie op de flyer staat vermeld in het Engels en het Chinees

• Tevens vullen passagiers en personeel een vragenlijst m b t NAW gegevens in Passenger Locator Form PLF zie

bijlage De gegevens hiervan worden door de airlines voor een periode van twee weken na de vlucht bewaard en worden

alleen gebruikt indien er contact tracing nodig mocht zijn bij een persoon gediagnosticeerde op de vlucht

• De informatie op de flyer wordt 00k weergegeven op de informatieschermen boven de bagagebanden op Schiphol
• Personeel van cargovluchten ontvangen de flyer via geselecteerde hotel s waar ze in Nederland verblijven waar deze

flyer beschikbaar zal worden gesteld
• De GGD heeft een informatiepunt ingericht waar medewerkers met ongerustheid en vragen terecht konden

Procedure bij verdachte casus op een vlucht bij passagiers crew

Hiervoor heeft GGD Kennemerland een risk assessment casusdefinitie opgesteld zie bijlage waarin criteria staan opgenomen

waarin een persoon moet voldoen Deze komt overeen met de huidige procedures en casusdefinitiesvan de LCI RIVM Indien er

sprake is van een verdacht geval zal de gezagvoerder op de vlucht de luchtverkeerleiding informeren en zal de Flow Manager van

hettoestel worden geTnformeerd zodat hettoestel zal landen op het speciale S platform De flow manager zal tevens Airport
Medical Services AMS op de hoogte brengen die op hun beurt weer contact opnemen met GGD Kennemerland

Er worden gezamenlijk met betrokken partijen GHOR GGD AAS en AMS scenario s voorbereid zoals bijvoorbeeld de

maatregelen die nodig zijn indien er vanuit 2 toestellen op hetzelfdetijdstip een notificatie komt van de gezagvoerder over een
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mogelijke patient met CQVID 19

A Haven GGD Rotterdam

Afspraken m b t haven Rotterdam

• Er bestaat een Port Health Authority PHAR de partners zijn aangesloten d m v een convenant er is een noodplan er

wordt geregeld geoefend
• Zoals gebruikelijk wordt van a lie cruiseschepen een Maritime Declaration of Health MDoH opgevraagd voor zij de haven

binnenkomen Alle cargo schepen worden geacht om bij zieken aan boord een MDoH in te dienen Deze MDoH wordt

ingediend bij het Haven Coordinatie Centrum en vervolgenster beoordeling voorgelegd aan de arts infectieziektebestrijding
van de GGD

• Er is nauw contact met het havenbedrijf en de veiligheidsregio over een quarantainelocatie en over een plek waar een

schip met iemand met {een verdenking op corona virus naartoe kan

• De havenmeester neemt persoonlijk deel aan de overleggen van de Veiligheidsdirectie een gremium binnen de

veiligheidsregio Rotterdam
• De divisie havenmeester is ookaangehaakt als partner in de veiligheidsregio crisisstructuur

• Het havenbedrijf maakt onderdeel uit van het kernteam infectieziekten

• De website van het havenbedrijf en van de GGD worden up to date gehouden met informatie COVID 2019

• Alle PHAR partners worden geinformeerd per mail over eventuele ontwikkelingen Vooralsnog is vooral aangegeven dat

er geen extra maatregelen gelden voor de medewerkers in de haven

• De artsen werkzaam in de haven worden door middel van handelingsperspectieven en huisartsenbrieven geinformeerd
over wat zij moeten doen als zij onverhoopt te maken krijgen met een verdenking
• Door de veiligheidsregio wordt een Projectteam Communicatie Coronavirus ingesteld met de volgende twee doelen

o Vertaling van het landelijke handelingsperspectief naar de operationele functionarissen op straat water

o Uniform optreden van operationele functionarissen rond het nieuwe corona virus

B Haven GGD Amsterdam Noordzeekaneelgebied tevens GGD Zaanstreek Waterland en GGD Kennemerland

Afspraken m b t haven Amsterdam

•

Afspraken zijn gebaseerd op Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens{PHIH zie bijlage
• In het Noordzeekanaalgebied geldt een afwijkende procedure voor het melden van infectieziekten Daar meldt de

radiomedische dienst aan de GGD en wordt de maritieme gezondheidsverklaring niet gezien In overleg met VW5 RIVM

wordt geadviseerd de procedure aan te passen en de havenautoriteiten in deze meldingsprocedure een rol te geven met

gebruik van de MDoH Analoog aan de werkwijze in Rotterdam zullen passagiersschepen waar zieken aan boord zijn

geweest de MDoH te laten invullen en door te geven aan de GGD

• Afspraak in het PNIH conform de bestaande afspraken Indien op een schip zieken zijn met een verdenking op COVID ig

en de situatie daartoe aanleiding geeft wordt het schip verwezen naar de haven van Rotterdam A haven Dit besluit wordt

genomen door de Minister van Infrastructuur en Milieu na overleg tussen CNB de RMD en de betrokken GGD conform de

afspraken in het Draaiboek IHR van januari 2009 De betrokken GGD is verantwoordelijk voor de overdracht van medische

informatie aan de G GD Rotterdam CNB is verantwoordelijk voor de nautische afhandeling en overdracht naar de Haven

Rotterdam
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Rijksinstituu t voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerievan Volksgezondheid
Welzijn en Sport

m

Actielijst A van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

www rivm nl8e Responsteamoverleg COVID 19

25 02 2020 09 00 10 45 uur

RIVM Bilthoven ruimte U1 42

Zie deelnemerslijst

Bespreking

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezigen

KvK Utrecht 30276683

T 030

F 03q
info@rivm nl

d0 2g

De verslagen van de responsteams worden beperkt tot besluiten en een

actielijst

Actie

Besluit

WieNr Wat Wanneer

Vanuit de LCI voor 13 00

Lab inf@ct versturen naar de

meelezers

reactie meelezers voor 14 00

uur naar LCI

1 B z s m

meelezers

inf@ct

Protocol voor WHO onderzoek

huishoudcontacten 2019 nCoV en

nagaan welke andere EU landen

hieraan meedoen

Voigt29 A

Opschalingslaboratoria n 12

klaar voor start diagnostiek en

voorbereidingen treffen naar

andere virologische labs n ±16

Duidelijke instructies op zowel

inhoud van diagnostiek als

communicatie en melden

Communicatie via diverse

kanalen Labinf@ctbericht
NVMM WMBI

Eerste 10 negatieve en eerste

5 positieve monsters

confirmeren in EMC RIVM

Extramurale monsters nog

alleen naar RIVM EMC tot de

opschalingslabs

geoperationaliseerd zijn
daarna zullen we de situatie

herbeoordelen

Voigt37 A IDS ism LCI

Voor 26^

12 00

Voor deuitwerking scenarios

vraagt^^^^input van de RT

deelnemers die ze zal verwerken

en vervolgens zal presenteren in

OMT op 27 febr 2020

49 A en

De casusdefinitie die we hanteren

is zoals opgenomen in het

inf@ctbericht en beneden

51 A 10 2b 24 2 voor

12 00 uur

weergegeven

gekozen voor koorts en 1 van

de symptomen
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Wijdverspreide
transmissielanden China

Singapore Hong Kong
Taiwan Zuid Korea Iran en

een aantal gemeenten in Italie

I c m 14 dagen termijn

Het OMT wordt vervroegd naar

donderdag 27 febr 2020 van 10

12 00

57 B LCI 27 2

58 A Contact opnemen met GGD

Rotterdam i v m Zuid Koreaanse

sekte in Rotterdam

Z s m

jjjjgj ragen voor tool voor op de

LCI app informatie casusdefinitie

10 2e60 A z s m

GGD en vragen om

aanvraagformulier correct in te

vullen in Inf g cten via de RAC

10 2e61 A Deze

week

GGD Kennemerland inventariseren

hoeveel direct vluchten er

wekelijks uit Iran en Zuid Korea

naar AMS vliegen

62 A Z s m10 C2»

GGD Kennemerland kortsluiten

communicatie bagagebanden en

PLF voor passagiers die in

Nederland verblijven

vandaag63 A 10 2e

Borden boven bagagebanden
worden aangepast met informatie

gericht op landen als China Iran

Hong Kong en Zuid Korea PLF

alleen voor passagiers op directe

vluchten vanuit China HK Zuid

Korea en Iran

64 B

KMgQlzoekt uit

met

Kennemerland

PLF voor passagiers op directe

vluchten vanuit Iran wanneer dit

2 vluchten week betreft

65 B

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de

volgende resp irato ire verse hijnselen hoesten kortademigheid
EN

de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een

land regio met wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient
met een bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Een immuun gecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Pagina 2 van 3
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Taiwan Singapore Iran Zuid Korea en enkele gemeenten in Italie Codogno e dintorni

Sesto Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden
met lokale transmissie In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet

vastgesteld of hier sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Verenigde
Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provincies Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om COVID

19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in het

ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die in de

14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte lokale

transmissie zijn geweest
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Rijksinstituu t voor Volksgezondheid
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Postbus 1

3720 BA Bilthoven

www rivm nl9e Responsteamoverleg COVID 19

28 02 2020 09 00 10 30 uur

RIVM Bilthoven ruimte U1 42

Zie deelnemerslijst

Bespreking

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezigen

KvK Utrecht 30276683

T 030

F 03q

info@nvrTTnr

10 2e

De verslagen van de responsteams worden beperkt tot besluiten en een

actielijst

Actie

Besluit

WieNr Wat Wanneer

Vanuit de LCI voor 13 00

Lab inf@ct versturen naar de

meelezers

reactie meelezers voor 14 00

uur naar LCI

1 B z s m

meelezers

inf@ct

Protocol voor WHO onderzoek

huishoudcontacten 2019 nCoV en

nagaan welke andere EU landen

hieraan meedoen

Voigt29 A
10 2«

10 2e

10 2e
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10 2e

^Jvragen voor tool voor op de

LCI app informatie casusdefinitie

60 A z s m

GGD en vragen om

aanvraagformulier correct in te

vullen in Inf g cten via de RAC

61 A Deze

week

10» 2eGGD Kennemerland inventariseren

hoeveel direct vluchten er

wekelijks uit Iran en Zuid Korea

naar AMS vliegen

62 A Z s m

GGD Kennemerland kortsluiten

communicatie bagagebanden en

PLF voor passagiers die in

Nederland verblijven

vandaag63 A 10 2e

Borden boven bagagebanden
worden aangepast met informatie

gericht op landen als China Iran

Hong Kong en Zuid Korea PLF

alleen voor passagiers op directe

vluchten vanuit China HK Zuid

Korea en Iran

64 B

zoekt uit

met

Kennemerland

PLF voor passagiers op directe

vluchten vanuit Iran wanneer dit

2 vluchten week betreft

65 B

B A 10 2e Allen66 le casus COVID 19

10 2«

uit voorzorg worden de

10 2e

beschouwd

10 2

10K2e

wordt getest ivm klachten

GGD 10 2a

verzorgt bron en

contactonderzoek in

samenspraak met de LCI
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2e casus COVID 19

Bron regio^By GGDm

is bezig met10 2e

contactonderzoek 10 2e

10 2e

Erasmus MC en IDS worden altijd
doorelkaar ingelicht bij een

positieve casus ook als er

geheimhouding gevraagd wordt

Allen67 B

A B In de casus definitie worden de 4

noordelijke regio s opgenomen

Lombardije Piemonte Emilio

Romagna Veneto

Taiwan gaat uit de casusdefinitie

®@ct

Allen68 28 210 2e

aat communiceren aan de

RAC koorts ruimerte interpreteren
in contact onderzoek iom LCI

69 B 28 2

NVMM zal ism de labs een

handleiding maken over positieve
testen en melden bij onbegrepen
pneumonie

70 A 28 2
10 2e

Vanuit EPI is er behoefte voor

aansturing betreffende de

scenario s vanwege drukbezette

Jaap Dit wordt binnen het

kemgroepje besproken

71 A Scenario groep z s m

Verzoek van gg^gjvoor meer

stroomlijn in de verse hi 11ende Q A

filmpjes van o a

72 A

10 2e

IDS en EMC gaan de komende tijd

onderling sneller schakelen

betreffende de diagnostiek en

simultaan testen van contacten

IDS EMC73 B z s m
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agenda
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Datu in

21 februari 2020

7e Responsteam overleg COVID 19

21 februari 2020 09 00 10 30 uur

RIVM U 1 42 en Go to Meeting
Zie deelnemerslijst
Please join my meeting

Overleg

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

Inloggegevens

10 2g

1 Opening en actielijst 6e RT

2 Scenarioanalyse 10 2e

3 Actuele situatie stand van zaken

• Nederland LCI

o Vervolg OMT

• Internationaal WHO EPI

o Casusdefinitie

o Voorstel casus definitie uitgesloten casus en Osiris procedure

4 Diagnostiek
• Logistiek diagnostiek tijdstip afname testen uitslag IDS LCI RAC

• Nivel monsters

5 Maatregelen

6 Communicatie

7 Rondvraag
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Besluiten B actielijst A

Actie

Besluit

WieNr Wat Wanneer

Vanuit de LCI voor 13 00

Lab inf@ct versturen naar de

meelezers

reactie meelezers voor

14 00 uur naar LCI

1 B in z s m

meelezers

inf@ct

Protocol voor WHO onderzoek

huishoudcontacten 2019 nCoV

en nagaan welke andere EU

landen hieraan meedoen

Voigt29 A
10 2e

Opschalingslaboratoria klaar

voor start diaqnostiek

Voigt37 A IDS

I

Structuur en eenduidigheid in

de communicatie ECDC en WHO

bespreken bij VWS

46 A z s m

A B47 In Osiris opnemen

discarded case

^nmaakt een voorstel

teKs^disgarded cases in

Osiris

EPI z s m

10 2e

10 2e

10 2e

Versie 1 Status Concept Pagina 2 van 2
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1
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3721 MA Bilthoven

Postbus 1

3720 BA Bilthoven
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agenda

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 70 00

F 030 274 29 71

info@rivm nl

Datu in

28 februari 2020

9e Responsteam overleg COVID 19

28 februari 2020 09 00 10 00 uur

RIVM U 1 42 en Go to Meeting
Zie deelnemerslijst
Please join my meeting

Overleg

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

Inloggegevens

10 2g

1 Opening en actielijst 9e RT

2 Terugkoppeling OMT IIEBEEM

3 Actuele situatie stand van zaken

• Casusdefinitie

o Taiwan

o Milaan

o Meldingsplicht SARS CoV 2 diagnostiek bij onbegrepen pneumonie

10 2g

4 Diagnostiek

5 Maatregelen

6 Communicatie

7 Rondvraag
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Besluiten B actielijst A

Actie

Besluit

WieNr Wat Wanneer

Vanuit de LCI voor 13 00 Lab inf@ct versturen naar de

meelezers

reactie meelezers voor 14 00 uur naar LCI

1 B in z s m

meelezers inf@ct

Protocol voor WHO onderzoek huishoudcontacten 2019 nCoV

en nagaan welke andere EU landen hieraan meedoen

Voigt29 A
10 2e

Opschalingslaboratoria n 12 klaar voor start diagnostiek
en voorbereidingen treffen naar andere virologische labs n

±16

Voigt37 A IDS ism LCI

Duidelijke instructies op zowel inhoud van diagnostiek als

communicatie en melden

Communicatie via diverse kanalen Labinf@ctbericht
NVMM WMDI

Eerste 10 negatieve en eerste 5 positieve monsters

confirmeren in EMC RIVM

Extramurale monsters nog alleen naar RIVM EMC tot de

opschalingslabs geoperationaliseerd zijn daarna zullen

we de situatie herbeoordelen

Voor de uitwerking scenario s vraagt

deelnemers die ze zal verwerken en vervoTgens zal

presenteren in OMT op 27 febr 2020

input van de RT Voor 26ste

12 00

49 A 10 2e I0 2e 10X2Oen

De casusdefinitie die we hanteren is zoals opgenomen in het

inf@ctbericht en beneden weergegeven

gekozen voor koorts en 1 van de symptomen

Wijdverspreide transmissielanden China Singapore

Hong Kong Taiwan Zuid Korea Iran en een aantal

gemeenten in Italie

I c m 14 dagen termijn

51 A 24 2 voor

12 00 uur

10 2e10 2e ■

ordt vervroegd naar donderdag 27 febr 2020 van57 B Het OMT

10 12 00

LCI 27 2

Contact opnemen met GGD Rotterdam i v m Zuid Koreaanse

sekte in Rotterdam

vragen voor tool voor op de LCI app informatie

casusdefinitie

58 A Z s m

60 A 0 2e z s m

I0 2eGGD en vragen om aanvraagformulier correct in te vullen in

Inf@ct en via de RAC

Deze week61 A

GGD Kennemerland inventariseren hoeveel direct vluchten er

wekelijks uit Iran en Zuid Korea naar AMS vliegen

62 A 10 2e Z s m

GGD Kennemerland kortsluiten communicatie bagagebanden
en PLF voor passagiers die in Nederland verblijven

vandaag63 A 10 2e

Borden boven bagagebanden worden aangepast met

informatie gericht op landen als China Iran Hong Kong en

Zuid Korea PLF alleen voor passagiers op directe vluchten

vanuit China HK Zuid Korea en Iran

64 B

ESloekt uit

met

Kennemerland

PLF voor passagiers op directe vluchten vanuit Iran wanneer

dit 2 vluchten week betreft

65 B
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10 2e 10 2eTo |@rivm nl] l@rivm nl]
From

Sent Fri 2 28 2020 3 51 38 PM

Subject RE Mogelijkheden tot spoedoncferzoek hergebruik mondkapjes

Ja deze vraag komt uit BAO voort Met vrGr 10 2e

10 10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 16 30

10 2e| I0 2e liaiCZeijlUKjet 10 2e 10 26|@rivm nl |@rivm nlTo

Subject FW Mogelijkheden tot spoedonderzoek hergebruik mondkapjes

Beste beiden

Zojuist heeft VWS GMTT gebeld met een expert bij ons op gebied van sterilisatie technieken mbt medische

hulpmiddelen
Onderstaande vraag speelt Heb nog niet helder of ze vragen ons een methode te ontwikkelen of een methode van

anderen te beoordelen waarbij we naar de veiligheid van de mondkapjes kijken

Leek mij goed dat jullie hier van op de hoogte zijn

Maandag komt er overleg om verdere verheldering te krijgen en on mogelijkheden te bespreken

Groet 10 2e

10 2e

10 v„
Gezondheidsbescherming

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

10 2e

1t 2e iS3 2t tlO 2eilD Pel 1Q 2e 10 26 |@minvws nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 16 23

m I Srivm nlTo

10 2e 10J[2e| 10 2§ 10 2e 10 2eSrivm nl l Sminvws nlCc

[ Sminvws nl

Subject Mogelijkheden tot spoedonderzoek hergebruik mondkapjes

Dank nogmaals voor het feit dat je de telefoon opnam op je vrije dag © Misschien handig als ik ons verzoek ook per mail nog

even naar je bevestig

Zoals je mogelijk weet is de druk op de beschikbaarheid van mondkapjes op dit moment enorm hoog Dat dwingt ons ook om te

kijken naar onconventionele maatregelen Vandaag hebben verschillende zorgpartijen gevraagd of er mogelijkheden zijn om de

mondkapjes die nu zo gewild zijn vooral FFP2 maar even kijken of we het breder moeten trekken zodanig te steriliseren dat ze

hergebruikt kunnen worden Bij ons kwam ook de gedachten op of TNO hier een rol in kon spelen qua kennis expertise en of er

een mogelijkheid is om dit samen te doen maar ik kan niet goed beoordelen of TNO daarvoor de juiste kennis in huis heeft

Qua tijdsindicatie heeft het gelet op de omstandigheden behoorlijke spoed zodat partijen er eventueel snel mee aan de slag
kunnen Ik laat me graag door jullie adviseren over wat qua termijn haalbaar is Hetgaat dan iig om de ontwikkeling van een

bruikbare methode maar ook wat het betekent voor de veiligheid van het product uiteraard We weten dat zich al een specialist
uit het ziekenhuis bij de IGJ heeft gemeld die een methode denkt te hebben maar ik weet niet zeker of dat ging om de FFP2

kapjes of de chirurgische maskers Ik kan je via de IGJ vast met diegene in contact brengen

Ik geef je dit alvast even mee als denkwerk voor het weekend wordt maandag vast en zeker vervolgd Ik laat dan ook nog even

weten wie dit bij ons intern gaat oppakken want we gaan maandag ochtend als iedereen terug is de Corona werkzaamheden

wat evenrediger verdelen over het team

Dank alvast voor jullie werk

Groet 10 2e
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^^fomiail
com CUBIH™To @gmail com]

From

Sent Mon 2 17 2020 8 05 47 AM

Subject FW Additional documents AF60

10 2e @ecdc europa euFrom Corporate Governance Secretariat

Sent zaterdag 15 februari 2020 18 09

10 2« |@elisabethinen or at l@sam ltTo R] m m Rj

|@vzbb sk |@chl lu |@iss itRJ m W

|@santepubliquefrance fr B
|@landlaeknir is

|@fhi no
m RJ Rj RJ ifi]

|@rki de B
@hzjz hr B

l@insa min-

ty |@gov mt RJ Rj

|@hse iem m m |J@ nijz si

^B@mphs moh gov cy

m

^M@szu cz
m m pj m

10 2e 10 2esaude pt B@ssi dk @spkc gov lvn i m

10 2« 101 26
UJfcgB@tcd ie

| msssi es

■ @rivm nl

^3@pzh gov pl@ insp gov ro

^|@thl fi |
@folkhalsomyndigheten se

@rivm ni £jH
@nnk gov hu I

RJ m

10 2e

^9@med uoa gr jf5Pi RJ

|@wiv isp be

@yahoo com

Rj m

^|@who intm ■ m

m RJ M@ijzcg me

|@nnk gov hu 10 2e 10 2eiga]@agihas lvCc Rj R] [0 |@ages at

2e 10 2e|@thl fi |@santepubliquefranee frRj m K

10|@arsnorte min saude pt

jDl@mh government bg

|@szu czRj Rj Rj

phs moh gov cy |@nijz siRj

10 2e|@jfmed uniba sk l@bkus lvRj Rj Rj Rj

Rj |@ms ro Rj Rj |@inmi it m

|@sam lt B
^H@isciii es

2«E@ssi dk|@tervisea met ee

|@folkhalsomyndigheten se

^|@gov mt

|@pzh gov pl

RJ Rj m Rj

10 C2e 10 2e 10 2e^J@fhi no

@rki de B

Rj Rj Rj Rj

|@wiv isp beRj RJ Rj Rj RJ Rj

10 2e |@landlaeknir ism Rj Rj Rj

|@hzjz hr |
Subject Additional documents AF60

|@rivm nlR] Rj R]

Dear Members of the Advisory Forum

Please note that document AF60 04 Background papers COVID 19 has been uploaded on the Extranet This document contains a

cover note and the following accompanying papers

Most recent ECDC Rapid Risk Assessment 14 February 2020

ECDC Internal Strategic Paper outlining scenarios critical events response activities and risk assessment questions

Case definitions for surveillance revision 14 02 20

ECDC Internal Paper on areas with presumed ongoing community transmission of COVID 19 based on epidemiological data

and information collected from epidemic intelligence as of 15 February 2020

1

2

3

4

In case you experience any problem in accessing the Extranet please let us know

Best regards

Corporate Governance Secretariat
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@5c
European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone^|
www ecdc europa eu

10 2e

□ □ □ E3Follow ECDC on

1 eS ecx5c
| J 2005 2070

From Corporate Governance Secretariat

Sent 13 February 2020 15 05

10 2e 2e 10 2e|@elisabeth inen or at |@sam ltTo M pi H

10 2e I0 2e|@vzbb sk |@chl lu l@iss itm m

l 2e 10 2elsantepubliquefrance fr |fhi no Krn

m @landlaeknir ism m m Miov mt

10 2e E 10 2eM@rki de l@ hse ie |
ll@szu cz

nijz s im m m

lymphs moh gov cy ^@hzjz hr

B@insa min saude pt

pspkc gov Iv

m pj m

10 2e £ 1C 2e ssi dk |
l@insp gov ro

Qj

tcd iem m m rn

l|M£QI@pzh gov pl l@thl fim no M m

10 2e|@folkhalsomvndigheten se |@rivm nl^ffl|5 msssLes
m 0J 1

l@med uoa gr van Dissel Jaap

l@nnk gov hu

l@rivm nl |@wiv isp bem m pj m

10» 2el lv li

l@ijzcg me

m m

E 00 2a

10 2e E 10 Pa

10 2eahoo com g»who intm MM m pj

10 2e|@nnk gov hu |@agihas lvCc l@ages at

B^sa^epubliquefrance£r
szu cz

m pj

• l@thl fim m

@arsnorte min saude pt
m

2e l 2Smh government bg mphs moh gov cy
m m m

nijz si

|@jfmed uniba sk |@bkus lvm Mj p] m H

|@ms ro |@inmi itm [fi m m m

|@sam lt

^^@isciii es

|@wi\Mspibe

^B@ssi dk|@terviseamet ee
m m m pj

10 2e|folkhalsomvndigheten se m

^J®£oyjTTt
|@pzh gov pl

|@fhi no
m m m m

rki dem m pj pj m p]

10 2e | 2»|@landlaeknir ism In pj m

Subject Draft programme 60th Advisory Forum 18 19 February 2020

@rivm nlm m

Dear Members of the Advisory Forum

Please find attached a draft programme for the upcoming AF meeting We apologise for the late circulation which is due to the

fact that the agenda needed to be modified in light of the ongoing COVID 19 outbreak As suggested by several of you a large part

of the meeting is now devoted to COVID 19 Please note that some adjustments of the agenda may still take place

A number of meeting documents are available on the AF Extranet As previously communicated the presentation of two of the

EPHESUS reports diphtheria and tuberculosis will need to be postponed and these have therefore been removed from the AF60

folder on Extranet The EPHESUS report on invasive bacterial diseases is however proposed to be maintained on the agenda Please

note that there will be no presentation on the main ECDC activities but an Info Note is provided via the Extranet for information

It is foreseen that some document s related to the COVID 19 will be circulated as well but these are still being finalised

We will keep you informed of any additional documents

Best regards
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Corporate Governance Secretariat

Confidentiality Notice
If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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nMtUlkjMfiTiiiii nil10 2e

10 2e |i 10 2e

i0X2e i0 2«i 10 2e Ij 10 2e

10 2b| J i0 2ei 10 2e ^B§l|||||i||

To

Cc a rivm nl1

Bcc

From

Sent

Subject

@rivm nl]

Tue 2 11 2020 3 03 28 PM

RE Coronavirus uitbraak en richtlijnen professionals

10 2eGeachte College

Hartelijk dank voor uw bericht

Het biedt ons de kans in te gaan op uw vragen en u te voorzien van de achtergronden van de keuzes die gemaaktzijn m b t de

bestrijding van nCoV We volgen alle ontwikkelingen nauwgezet en zijn Nationaal Focal Point voor de WHO en ECDC We wegen

alle informatie zorgvuldig af Dat gebeurttwee keer per week in een landelijk responsteam metepidemiologen GGD artsen

infectieziektebestrijding virologen van het IDS en Erasmus MC modelleurs conform de crisis opschalingsstructuur van Clb Hier

hebben we ervaring mee opgedaan sinds 2008 met betrekking tot o a Marburg hemorragische koorts de grieppandemie MERS

Ebola Zika en Lassakoorts Dit responsteam heeft het mandaatom de bestrijding te coordineren

We gaan in onze casus definitie verder dan de WHO namelijk niet alleen SARI met pneumonie en uit heel China GGD gaan niet

‘met oogkleppen’ hier mee om de casus definitie wordt ruim gemterpreteerd bij een sterke verdenking En ook wij geven dan de

indicatie af om te testen Dit is al verschillende malen gebeurd Uitbreiden naar elk luchtwegklacht zonder koorts is besproken in

het RT een aantal keer maar dit is gezien de huidige epidemiologie op dit moment niet als een optie bevonden Ook hebben we van

het veld heel veel signalen gekregen dat dit niet te doen is Deze casus definitie is de beste match op dit moment tussen sensitiviteit

en specificiteit We volgen de ontwikkelingen en zullen de gebieden uitbreiden indien ECDC of de WHO daartoe adviseren

Wij hebben het initiatief genomen om de monsters uit de peilstations ook op coronavirus te testen ook dit is een actie uit het

responsteam Hiermee houden we de vinger aan de pols en hebben we een baselinemeting Dit zijn wij als een adequate aanvulling
op de actieve case finding en als controlemechanisme om onopgemerkte circulatie niet te missen

Ik hoop uw vragen te hebben beantwoord en uw vertrouwen te krijgen in de besluiten van het responsteam en de professionals
van het veld Ik dank u voor uw aanbod om uw expertise te gebruiken we zullen hier gebruik van maken indien zich nieuwe

ontwikkelingen voordoen die vragen om aanvullende expertise

Met vriendelijke groeten

Prof dr ■
Prof dr B

10 2e 10 2e @uu nlFrom

Sent maandag 10 februari 2020 15 09

To E~ |@rivm nl

^@uu nl |
Subject Coronavirus uitbraak en richtlijnen professionals

s j 1

10X26 10 2e |@uu nlCc

Geachte 10 2s

|met betrekking tot de

coronavirusuitbraak en de richtlijnen van Lci RIVM voor medische professionals De ontwikkelingen van de uitbraak op

de voet gevolgd hebbende zijn wij in toenemende mate bezorgd over de casusdefinitie van een coronavirusinfectie

verdaclit Tot voor koit was dit beperkt tot patienten met koorts hichtwegklachten en een reisgeschiedenis in de regio
Wnlian Dit is inmiddels uitgebreid v w b reisgeschiedenis tot geheel mainland China maar voor regio’s daaromheen

wordt nadrukkelijk een uitzondenng gemaakt Bovendienworden ook reizigers uitprobleemregio’s metmilde

verschijnselen zonder kooits uitgesloten en geldt er by met reizigers alleen een verdacht wanneer er contact is geweest
met een bewezen geinfecteerde patient

Wij vinden het opmerkelijk dat in eerste instantie de casusdefinitie bijzonder nauw omsclireven was en zelfs nu na

bijstelling nog steeds opmerkelijk nauw is Het feit dat zich in Europa lokale besmettingen kunnen voordoen vanuit

personen die niet in China zijn geweest zie b v de besinetting in Frankrijk door reiziger uit Singapore baart zorgen of

lietNederlandse detectiesysteem voldoende fijmnazig is Het VK hanteeit inmiddels een veel ruimere casus definitie

zowel qua risicogebied en symptomen Hoe groot is de kans dat er door de nauwe casusdefinitie van Lci RIVM gevallen
worden gemist en wat te doen bij een onverhoopt occult transmissiecluster in Nederland dat beargmnenteerbaar met

tijdig gedetecteerd is ten gevolge van eerdere en huidige casusdefimties Wij zijn geen aitsen of epidemiologen en ook

niet ingevoerd in bestuurlijke overwegingen die van invloed kunnen zijn op het beleid maar willen u toch vanuit onze

Wij benaderen u in uw hoedanigheid als| 10 2e
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expertise en betrokkenheid als coronavirologen op deze kwestie attent maken en oiize zorg hierover delen

Hoogachtend
10 2eDr

mm

Prof Dr

Division of Virology

Department l l

Faculty of Veterinary Medicine

Utrecht University

Yalelaan 1

3584 CL Utrecht

Tel 10 2e
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com [■iiaieDMTo @g mail com]
From

Sent

Subject FW Surveillance Respiratoir
Influenza en RSV voor SO week 5 5 2 202Q pdf

Wed 2 5 2020 5 06 21 PM

d0 2e H0 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 15 32

@ r i vm n I

©rivmml jB mSm
■ ■ @rivm nl ^jH l H

10 2e 10 2e |@rivm nlTo 10

10 2S

10 126

10 2e

|@ rivm nlm m

@rivm nl ^

|@rivm nl

®rivm nl Hlr|

|@rivm nl

I 10 2e Q 10 2e

@rivm n10 2b 10 2sB l@rivm nl

io 10 261

10 2e Q 10 2e

10 2e^y^H@rivm nl ^
|@rivm nl |

|@streeklabhaarlem nl

^ @ rivm nl

[^^■ 6 lumc nl

|@rivm nl \

@rivm nl H|jfiEQl@streeklabhaa rlem nl

|@rivm nl Q
|10K2« J 10 2e

10 2s

0 0 iB 10 [2b

10 2b 10 2b|@rivm nl H

l@rivm nl H

|@lumc nl |yj^jJQj@jbz_ nr KU

l@amc uva nl

|@rivm nl

I
10 2b

10 2s

10 2e

l@jbz nl1 @jbz nl

10
gM@jbz nl |

^B@amc uva nl

umcutrecht nl

10 2e 10 2e|@ rivm nl @amc uva nl

10 2e

10 2e

10 2e@amc uva nl ^^^^
H@umcutrec ht n l |

@mumc nl

@erasmusmc nl

l@vumc nl1

^ @erasmusmc nl

|@vumc nl

@erasmusmc nl j_^^^^^2]
@lumc nl BttfifflM 51erasmusmc n^

l@umcutrecht nl

2b @mumc nl

10 1 ^J@lumc nl

@umcutrecht nl

@umcutrecht nl |
ilM5B@umcutrecht nl W

nvwa nI RE Bl@nvwa nl

@gmail com

10 2s 10 2e

10 2b@umcutrecht nl

^M@umcutrecht nl

^^^@lumc nl

@umcutrecht nl |
@nvwa nl

Subject Surveillance Respiratoir

l@umcutrecht nl | |@umcutrecht nl

10 2bl@lumc nl1 j |@lumc nl

10 2e 10 2ell@lumc nl l@umcutrecht nl \
10 126 Il@gmail com

10 2e ]@nvwa nl

Hierbij de stand van zaken op het gebied van de respiratoire surveillance

Q koorts door

Geen bijzonderheden
Psittacose door

Het aantal meldingen van patienten met een eerste ziektedag in december 2019 en januari 2020 is verder toegenomen tot 41 zie

epicurve Deze patienten zijn gemeld door 18 GGD regio s De mediane leeftijd van deze patienten 34 mannen en 7 vrouwen is

67 jaar Alle patienten met een eerste ziektedag sinds december 2019 zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis tegenover 79

91 van de gemelde patienten tussen 2015 2018 Tot nu toe zijn geen gemeenschappelijke bron nen gevonden Daarom is een

uitbraakonderzoek gestart middels een aanvullende vragenlijst die bij de patient wordt afgenomen door de GGD Meerdere

hypothesen contact met wilde en gehouden vogels maar ook woonafstand tot pluimveebedrijven worden uitgevraagd of

onderzocht Bij 17 van de 21 getypeerde patientisolaten sinds december 2019 betrof het Chlamydia psittaci genotype A op basis

van OmpA genotypering en bij 1 patient is genotype B gevonden Opvallend was dat daarnaast 3 recent gemelde patienten uit

dezelfde GGD regio GGD Brabant Zuidoost hetzelfde OmpA type hadden met 1 nucleotide verschil van genotype A Dit type is

slechts een 3 keer eerder vastgesteld sinds 2008 Door het laboratorium van het ZuyderlandMC wordt in het kader van deze

landelijke verheffing tevens bekeken of aanvullende MLST typering naast de reguliere OmpA genotypering zinvol is

10 2e

10 2e
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Legionella dooi

Met 41 legionellose meldingen met eerste ziektedag in januari is het de hoogste januari ooit Tot nu toe lag het

hoogste aantal meldingen in januari op 32 meldingen januari 2018 Van deze 41 meldingen zijn er 31 in

Nederland opgelopen 6 waarschijnlijk in het buitenland en bij 4 is dit nog onbekend

Er nog geen meldingen met een eerste ziektedag in februari

10 2e

Hoewel er enkele kleine geografische clustertjes zijn en ook enkele koeltorens worden bemonsterd zijn er geen

verdere bijzonderheden
De maand januari was relatief warm met een gemiddelde temperatuur van 6 2 graden tegen een langjarig

gemiddelde temperatuur van 3 1 graden Celsius Mogelijk speelt dit een rol in het hogere aantal meldingen

Aantal legionellose meldingen per maand in 2020

en gemiddelde voorgaande 5 jaren
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Influenza en RSV in Nederland door

Samenvattinq

Het aantal patienten met griepachtige klachten is afgelopen week gestegen naar 72 per 100 000 inwoners Dat is net als in week 2

van dit jaar boven de epidemische grens Er wordt veel influenzavirus gevonden in neus en keelmonsters van patienten

voornamelijk van het type A Er worden influenzavirussen van zowel subtype A H3N2 als A HlNl pdm09 gevonden Er is pas

sprake van een griepepidemie als het aantal mensen met IAZ dat de huisarts bezoekttwee achtereenvolgende weken boven de

epidemische grens liggen en er in voldoende neus en keelmonsters influenzavirussen worden gevonden
De grafieken en verdere duiding is te vinden in de bijlage

10 2e

Influenza Internationale situatie door

Update FluNews Europe week 4

10 2e
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• Influenza activity continued to increase with 1 Member State reporting very high 3 high and 12 medium intensity

Widespread influenza activity was reported by the majority of Member States and areas across the Region
• Of the individuals sampled who presented with ILI or ARI to sentinel primary healthcare sites 47 tested positive for

influenza viruses

• Both influenza virus types A and B were co circulating with a higher proportion 69 of type A viruses detected

• The distribution of viruses detected varied between Member States and areas and within sub regions Although the

majority of reported influenza virus detections across the Region were type A 2 Member States reported influenza type B

dominance and 4 Member States and areas reported co dominance of types A and B viruses

• In the majority of specimens from severe cases admitted to ICU and non ICU hospital wards influenza type A viruses were

detected

• Pooled estimates of all cause number of deaths from 21 countries or regions reporting to the EuroMOMO project

indicated an increasing trend in mortality over recent weeks

• Data from the Influenzanet indicated that influenza activity in the community was high in 1 reporting country medium in 3

reporting countries and low in 4 reporting countries

Overige respiratoire pathogenen in de viroiogische weekstaten door

In week 5 hebben 12 laboratoria hun data gerapporteerd
Geen bijzonderheden

10 2e

Ter informatie het aantal gemelde coronavirus detecties Dit aantal is in het 2019 2020 seizoen nog laag in vergelijking met vier

voorgaande seizoenen

Detecties van coronavirus

— 2015 2016 trendlijn
— 2016 2017 trendlijn
— 2017 2018 trendlijn
— 2018 2019 trendlijn

— 2019 2020 trendlijn
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Humane infecties met een dierlijk influenzavirus door

Nederland geen bijzonderheden

10 2e

Severe acute respiratory infections SARI surveillance in ziekenhuizen

Deze week geen update

Met vriendelijke groet

Namens afdeling EPI RES

10 2e 10 2e10 2e en

10 2e

Epidemioloog afdeling Respiratoire Infecties

RIVM Centrum Infectieziekte

Postbus 1 interne postbakffl
3720 BA Bilthoven

m

Tel 030 274 37S1

ipidemiotogie Surveillance

10 2e
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RIVM National Institute for Public Health and the Environment

PO Box 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands
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To imail com 10 2e |@gmail com]
From

Sent Mon 2 3 2020 4 21 53 PM

Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent maandag 3 februari 2020 17 19

10 1291 10 28 |@rivm nl

Subject Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

To

Bekiik online

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 februari 2020

Dit is een gecombineerd §j@j 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide terugkeer Nederlanders uit Wuhan
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Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie

gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht gevai

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SA Ri al dan niet met een longinfiltraat

waarvoorbehandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnseien hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN
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• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen vooratgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke

beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV4nfectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgt veel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan
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10 2eOp 3 februari zijn

teruggekeerd uit Wuhan Zij zullen conform de afepraken met de Chinese autoriteiten na hun

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD

monitoring van deze personen in afstemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

jmet een speciale vlucht onder begeleiding

coordineert de10 2e

Contactgegevens

ookbuiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

| Jbuiten kantooruren

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs Clb RIVM |
Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuid

Clb RIVM

| Clb RIVM B

B Clb RIVM

NHG

10 2e 10 2e 10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM |

10 2» cib10 2e

1 10 2«10 2e 10 2e | Clb

10 2e Clb RIVM 10 |2e Clb RIVM10 129

10 2» Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct



14404400

Dit beriehten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzicht van alle beriehten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uurvii1 rivm nl

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afmelden

10 2e |@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van beriehten
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||^EEESH@rivm nl]To

From

Sent

Subject lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus infectie 16

RIVM lnf@ct
Fri 2 21 2020 8 32 30 AM

Bekiikonline

lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirus

infectie 16

21 febmari 2020

Dit is een lnf@ctbericht speciaal bestemd voorGGD en

In dit bericht

• Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam

• Voorbeeldbrieven monitonng passagiers

Bericht

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Vanochtend 21 februari rond 6 uur zijn er

Westerdam’ geland op Schiphol Dit betekent dat er mogelijk personen die eerst nog in het

buitenland verbleven in uw regio in monitoring zullen gaan We vragen de GGD’en vandaag

contact op te nemen met de zojuist teruggekeerde passagiers

De LCI zal GGD en een e mail sturen met een overzicht van de passagier s die in de

van het cruiseschip10 2e
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betreffende GGD regio woonachtig zijn

Indien uw GGD van de LCI vandaag geen e mailbestand ontvangt of heeft ontvangen op zondag

16 febmari jl betekent dit dat er geen passagiers van de Westerdam in uw regio woonachtig

zijn

In de berichtgeving naar de media meldt het RIVM dat GGD en contact zullen opnemen met de

passagiers en dat passagiers ook zelf contact met de GGD van hun regio kunnen opnemen

zeker in geval van symptomen

Voorbeeldbrieven monitoring passagiers

Zoals in lnf@ct 13 werd aangegeven zijn voor GGD en de volgende

voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld

• Informatiebrief 1 contact met zieke medepassagiers hoogrisicocontact actieve

monitoring

• Informatiebrief 2 geen contact met zieke medepassagiers laagrisicocontact passieve

monitoring

De brieven zijn te vinden op de LCI website via deze link en zijn eventueel aan te passen aan

het eigen GGD format

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e | ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e 10 2«

Meer informatie

• ECDC

• WHO Dageliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM
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Bericht verstuurd aan artsen en vetpleegkundigen infectieziektebestrijding GGD en

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia30| 2@rivm nl

Service

1Q 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 15

RIVM lnf@ct
Thur 2 20 2020 10 19 09 AM

Bekiikonline

lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 15

20 febmari 2020

Dit is een lnf@ctbericht speciaal bestemd voorGGD en

In dit bericht

Na het Lab lnf@ctbericht 14 en het lnf@ctbericht 13 over de monitoring van teruggekeerde

passagiersvan het cruiseschip Westerdam ontvangt u bij deze een lnf@ctbericht 15 met

aanvullende informatie over het volgende onderwerp

• Tijdelijke uitwisseling persoonsgegevens contacten Westerdam in HPZone

Bericht

Tijdelijke uitwisseling persoonsgegevens contacten Westerdam in HPZone

Eerder berichtten wij u over de monitoring van teruggekeerde passagiers van het cruiseschip

Westerdam De eerste uitwisseling van gegevens over de monitoring tussen RIVM en GGDen is
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succesvol waarvoor dank

Deze uitwisseling vindt plaats ten behoeve van begeleiding en risicobeoordeling door de GGD

voor het nationaal beleid en de coordinate met de WHO door het ministerie van VWS en het

ministerie van Buitenlandse Zaken Op dit moment is gebleken dat er meer gegevens nodig zijn

om deze taken goed uit te voeren Hierbij sturen wij u een officieel verzoek tot tijdelijke

uitwisseling van persoonsgegevens voor contacten van COVID 19

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de LCI

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

• RIVM LCI te|
• RIVM dd viroloog 10 2»

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

Brabant ZO

Clb RIVM ■

H Clb RIVM

Clb RIVM

| Clb RIVM

GGD10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Bericht verstuurd aan artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding GGD en
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaartussen 8 30 en

17 00 uurviai0«2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatier die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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||^EEESH@rivm nl]To

From

Sent

Subject lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 13

RIVM lnf@ct
Sun 2 16 2020 4 33 53 PM

Bekiikonline

lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 13

16 febmari 2020

Dit is een lnf@ctbericht speciaal bestemd voorGGD en

In dit bericht

• Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam

• Registratie contacten in HPZone

• Voorbeeldbrieven monitoring passagiers

Bericht

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Onder een van de passagiers die gevaren heeft op het cruiseschip ‘Westerdam’ is COVID 19

vastgesteld in Maleisie 10 2e
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10 2e

Het RIVM heeft van de Holland Amerikalijn HAL de lijst met 91 Nederlandse passagiers

ontvangen Enkelen van hen zijn al teruggekeerd de anderen zullen dit naar verwachting

komende dagen doen Omdat onduidelijk is hoe de Indexpatient met COVID 19 besmet is

geraakt vragen we GGD en om de passagiers na terugkeer in Nederland uit vootzorg te

benaderen en te inventariseren of zij direct of face to face contact hebben gehad met

symptomatische personen op een afstand 2 m of gezorgd hebben voorzieke mensen aan

boord van het cmiseschip en of zij symptomen koorts luchtwegklachten ontwikkeld hebben

Indien er contact is geweest met zieke medepassagiers aan boord dan beschouwen we deze

passagier als een hoogrisicocontact en dient deze actief gemonitord te worden Indien er geen

contact is geweest met een zieke medepassagier dan beschouwen we deze passagier als een

laagrisicocontact en dient deze gevolgd te worden middels passieve monitoring

De LCI zal GGD’en een e mail sturen met een overzichtvan contactgegevens van de

passagier s die in de betreffende GGD regio woonachtig zijn De dag van terugkeer staat op de

lijst maar inmiddels is gebleken dat dat niet betrouwbaar is

In de berichtgeving naar de media meldt het RIVM dat GGD en contact op zullen nemen met de

passagiers en dat passagiers ook zelf contact met de GGD van hun regio kunnen opnemen

zeker in geval van symptomen

Registratie contacten in HPZone

In HPZone zijn aanpassingen gemaakt om laag en hoogrisicocontacten te kunnen registeren

Dit is vrijdag door aan de gebruikersgroep per

mail kenbaar gemaakt Wij verzoeken GGD en hiervan gebruik te maken Op deze wijze vindt

dagelijks geautomatiseerde terugkoppeling plaats naar de LCI over het aantal contacten in

monitoring of zij laag of hoogrisicocontact zijn en de status met betrekking tot hun

gezondheidstoestand

10 2e10 2e en

Graag hiervooreen ‘Situation’ genaamd Westerdam aanmaken en alle contacten registreren

als ‘Exposed Person’ gelinkt aan deze Situation en bij al deze contacten ‘rapportage LCI’

aanvinken Met de GGD’en zonder HPZone GGD Amsterdam en GGD Drenthe zal de LCI een

aparte werkwijze afsp reken

Voorbeeldbrieven monitoring passagiers

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeld informatiebrieven ontwikkeld

• Informatiebrief 1 contact met zieke medepassagiers hoogrisicocontact actieve

monitoring

• Informatiebrief 2 geen contact met zieke medepassagiers laagrisicocontact passieve
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monitoring

De brieven zijn te vinden op de LCI website via deze link en zijn eventueel aan te passen aan

het eigen GGD format

Contactgegevens

| ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

] ^ buiten kantooruren

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO

• Dageliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiei

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2e

GGDZL CIb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan arisen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding GGD en

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via™t|2@ rivm nl



14422591

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10X2e |@rivm nl
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[■tMH3M@rivm nlI10 2e |j
10 2e [i 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2eTo l@rivm nll irivm nll
Cc @rivm nl rivm nl]

■10 2a | @rivm nl]
From

Sent Thur 2 13 2020 8 10 52 PM

Subject RE COVID 19 Dx

Beste alien

Vanavond kwamen 2 uitslagen binnen beiden negatief voor COVID 19 De uitslag waar we gisteren
diagnostiekakkoord voor hadden gegeven kon door een transportprobleem nog niet getest worden door EMC

vandaag Morgenochtend gebeurd ditalsnog en daarnaast tevens nog de diagnostiek van 1 ander persoon welke

vandaag werd bemonsterd

Fijne avond

Hartelijke groet

■H
MSc

10 2e

Centrum Infectieziektebestrijding Cib

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | HO

M
2e

2e

q3rivm nl

http rivm nl

Aanwezig I 10 2e

0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 13 februari 2020 17 29

J@rivm nl |
|@rivm nl J

@rivm nl

^|@rivm nl

|@rivm nl

To m

10 2e 10 2S IiofPe|@rivm nlCc m

Subject COVID 19 Dx

Dag allemaal

We verwachten rond etenstijd de uitslag van iemand waarvoor we gisteren een diagnostiekakkoord hebben gegeven

en later op de avond twee uitslagen van vandaag ingezette diagnostiek Er is bij nog 1 persoon diagnostiek
afgesproken die uitslag komt morgen

Fijne avond groet 10 2®1

Dr 10 2e

1Q 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak J
3720 BA Bitthoven

Tel|
Mob |

10 2e
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VV veiligheidsregio
^

limburg noord
GGD 10 2e

Uitbraak van het COVID 2019 Coronavirus

Gebeurtenis

aanleiding 10 2a

Door de GGD en de afdeling Crisisbeheersing een analyse en scenario planning gemaakt Hierbij is gebruik gemaakt van de

analyse systematiek zoals deze ook wordt gehanteerd door het LOCC Vooralsnog is de planningshorizon op medio maart

gesteld

Ter info

• RIVM is landelijk regiehouder rondom de bestrijding van COVID 19 en houdt een Q A bij

https www rivm nl coronavirus nieuw coronavirus in China vrasen~antwoorden

• NAZL heeft in deze fase de regierol op zorgcontinuiteit

• GGD is binnen de VRLN in the lead

• Er is preventief een incident aangemaakt in LCMS GRIP 0 23 Beeldvorming nieuw corona virus

BEBI GENEESKUNDIGE ZORG

1Best realistic worst

case scenario na initiele

analyse

Best case scenario Realistic case scenario Worst case scenario

Besmetting in Nederland waaronder in

onze regio Ondanks de mildheid van

de maatregelen kunnen deze niet

rekenen op maatschappelijk draagvlak
en de media vergroot dit nog verder uit

Door verdere aanpassing van de

casusdefinitie wordt een grote wissel

getrokken op de GGD enerzijds

anderzijds is het voer voor de media

Dit alles leidt tot maatschappelijke
onrust enerzijds anderzijds tot

problemen bij de eigen hulpdiensten

mogelijk als gevolg van de langdurige

belasting maar ook combinatie met het

reguliere werk andere crisissen en of

ziek worden overlijden eigen personeel

Geen besmettingen in Nederland en in

de ons omringende landen blijft het

aantal besmettingen gering

Het is aannemelijk dat in de gestelde

periode we wel te maken krijgen met

een of meer besmettingen Op dat

moment gaan we automatisch over

naar het most realistic scenario

Er zijn een aantal besmettingen in

Nederland waaronder in onze regio Het

aantal en of afkomst noopt de overheid

niet tot het verder bijstellen van de

casusdefinitie

De maatregelen die rondom deze

patienten worden getroffen zijn

beheersbaar door het personeel van

GGD en witte kolom En alle

maatregelen kunnen rekenen op

draagvlak bij zowel bevolking als

media Een en anderlevert geen

paniek of problemen op reguliere griep

Bijlage bij analyse proces tbv uitbraak coronavirus Rapport
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VV veiligheidsregio
^

limburg noord
GGD 10 2e

Bestuurlijke

uitgangspunten

Best case scenario Realistic case scenario Worst case scenario

• Het hebben van een actueel beeld

• Stelselmatige sitraps door DPG aan

VzVR

• Voorbereid zijn op realistic case

scenario

Het hebben van een actueel beeld

met verdere focus op de provincie

en omringende regios qua

verspreiding gevolgen en eigen

continuiteit

Voorbereid zijn op overgang naar

worst case scenario

Stelselmatige sitraps en overleg

door DPG aan met VzVR

Eenduidig optreden en

communicatie lokale bestuurders

afgestemd met het land en

buurregio s

Maatregelen moeten

maatschappelijk aanvaardbaar zijn

• Actief laten monitoren van de situatie

• Maatregelen gericht op verminderen

en verder voorkomen

maatschappelijke onrust

• Eenduidig optreden lokale

bestuurders

• Borgen continuiteit hulpverlening

2

Bestuurlijk

handelingsperspectief

Best case scenario Realistic case scenario Worst case scenario

• Zo nodig opschalen • Opschaling
• Actuele informatiedeling tussen

bestuurders en bestuurslagen
• Burgervader moederrol

• Werkgeverrol als eigen personeel is

getroften

• Bestuurlijke afstemming lokaal

regionaal landelijk
• Actuele informatiedeling tussen

bestuurders en bestuurslagen
• Informeren en communiceren

• Kanaliseren van emoties onrust

• Werkgeverrol invullen

Bijlage bij analyse proces tbv uitbraak coronavirus Rapport
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VV veiligheidsregio
^

limburg noord
GGD 10 2e

Netwerkanalyse
Best case scenario Realistic case scenario Worst case scenario

Nationaal NationaalNationaal

VWS RIVM toezicht info kennis VWS RIVM toezicht info kennis WVS RIVM toezicht info kennis

LCI info LCI info LCI info

Erasmus MC kennis Erasmus MC kennis

Min J V bijstand

LOCC bijstand

Regionaal Regionaal Regionaal

VzVr gezag VzVr gezag VzVr gezag

PPG gezag PPG gezag PPG gezag

GGP IZB uitvoering GGP uitvoering GGP uitvoering

CB multi voorbereiding CdK best toezicht info CdK best toezicht info

CB CB

• Multi voorbereiding
• ROL IM CC afstemming

• Multi voorbereiding
• ROL IM CC afstemming

3

GHOR afstemming
• Netwerk Acute Zorg itmeai

NAZL zorg continuiteit

• Aanbieders van acute zorg

• Overige zorginstellingen

GHOR afstemming
• Netwerk Acute Zorg ntoikai

NAZL zorg continuiteit

• Aanbieders van acute zorg

• Overige zorginstellingen

Wet en regetgeving Noodrecht _Noodverordening en bevoegdheden gemeentewet art 176 klik hier

Tevens

• Wet veiligheidsregio s klik hier

• Wet pubiieke gezondheid Wpg o a klik hier

o art 31 en 35 bevoegdheden VzVR i h k v isolatie en quarantaine

o hfd VI art 59 e v Financiele bepalingen

Bijlage bij analyse proces tbv uitbraak coronavirus Rapport
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VV veiligheidsregio
^

limburg noord
GGD 10 2e

In de praktijk meestal niet nodlg er is eerst bestuurlijk afstemmingsoverleg met de minister maar volgens de Wpg
• De minister kan de voorzitter veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen waaronder begrepen het

opdragen tot het toepassen van de maatregelen bedoeld in hoofdstuk V Wpg art 7 lid 1

• De minister kan de burgemeester opdragen om toepassing te geven aan de maatregelen bedoeld in artikel 22a van de

Wet op de lijkbezorging Wpg art 7 lid 3 Het gaat dan om maatregelen om het gevaar af te wenden van een lijk dat

besmet is met een infectueus of giftig agens of een infectueuze of giftige stof of een gegrond vermoeden daarvan

Bestuurlijke

netwerkkaarten BNK

en handreikingen

• Bestuurlijke netwerkkaarten BNK klik hier

o BNK 2 geneeskundige hulpverlening algemeen crisistype grote ongerustheid over fysieke gezondheid

o BNK 7 infectieziekte crisistype dreigende infectieziekte

• COVID 19 richtlijn klik hier

• Generieke draaiboek infectieziekte bestrijding klik hier

Best case scenario Realistic case scenario Worst case scenario

• Stakeholders proactief blijven

informeren

• RIVM communicatie als basis

• Aandacht voor carnaval

• Realistic

• Proactief media benaderen met juiste

boodschap info

• Best case

• Boodschap afstemmen met RIVM

aangrenzende regio s

• Regelmatig via vaste kanalen

• Zorgvuldig met aandacht voor

regionale invloeden

Communicatiestrategie 4

Sleutelbesluiten Best case scenario Realistic case scenario Worst case scenario

• Zodra le besmetting in regio een feit

is multi bijeenkomen
• Overstappen op realistic case

scenario

• GRIP 4 zonder pager alarmering VzVr

neemt de bestrijding ter hand

ActiesUit te werken acties

opdrachten en adviezen Best case scenario Realistic case scenario Worst case scenario

• Situatie blijven monitoren

• Bijhouden hoeveel tijd en middelen

besteed worden tbv eventuele

• Best waarschijnlijk• Best cast

• LCI blijven voeden met vragen

• Rooster organiseren

Bijlage bij analyse proces tbv uitbraak coronavirus Rapport
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veUi^teidsrogx jj
GGD 10 2e

verrekening achteraf

• Aannames bij de factoren van invloed

zoals gedaan in de analyse blijven

monitoren

• Prioriteren andere werkzaamheden

• Scholing nieuw personeel
o Kennis

o Veiligheid
• Voorraad PBM aanleggen
• Voorraad bemonstering materiaal

• Netwerk in kaart brengen met

bereikbaarheidsgegevens
• Doornemen leriek draaiboek

bijlage 7 8 en 9 en overige relevante

instructies

• Uitwerken wie wat doet bij le

besmetting en hierbij specifiek

aandacht voor procedure

quarantaine en isolatie

5

Bijlage bij analyse proces tbv uitbraak coronavirus Rapport
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To |@rivm nl]
From

Sent Tue 2 11 2020 1 49 39 PM

Subject RE Antw Coronavirus uitbraak en richtlijnen professionals

Argumenten op een rij

Casus definitie

• We volgen ECDC in geografisch gebied van affected area

• WHO houdt koorts aan in haar casus definitie is ook veel voorkomend symptoom bij gerapporteerde kliniek

van nCoV

• We gaan ruimhartig om met de casus definitie een groot deel van de patienten die bemonsterd worden

voldoen niet aan de casus definitie

Aanvullend Active case finding
• Reizigers uit china worden actief geinformeerd op Schiphol om zich te melden bij een arts als ze klachten

ontwikkelen

• Huisartsen ZH GGD zijn veelvuldig geinformeerd bij wie aan nCoV te denken

Tenslotte

• Omringende EU landen die veel meer testen dan in NL traceren niet veel meer patienten
• Samples van Nivel surveillance zullen op corona getest worden om onopgemerkte circulatie te detecteren

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent dinsdag 11 februari 2020 13 09

10 2e 1Q 2e 10 2e|@rivm nl

Subject Antw Coronavirus uitbraak en richtlijnen professionals

|@rivm nlTo

Ik heb al een vast antwoord gebruik ik voor andere reacties uit het veld Ik zal het je doorsturen^^^[f[«fl^]nog suggesties

10 2« | 10 2« 10 2e 10 2s @rivm nlVan

Datum 11 februari 2020 om 12 27 38 CET

Aan 10 2e 10 2« 10| 2e I0 2e|@rivm nl

Onderwerp FW Coronavirus uitbraak en richtlijnen professionals

@rivm nl

FYI Beantwoord jullie

10 2e

10 2e[7 i

i0X2e 10 2e ■if 2 1Q 2e 10 2e 10 2b

Dubbel
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Dubtel

10 2e

10 2e

Dubbel
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10X2H tt X2af 10 2e |j 10 2eTo @rivm nl]
10 2eFrom

Sent

Subject

Fri 2 14 2020 11 37 02 AM

FW vraag AOL meldkamer ambulancezorg

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 14 februari 2020 12 28

i
DM g ri m nl

|@rivm nl

10 2S 10 1 10 28To

2e

Subject FW vraag AOL meldkamer ambulancezorg opschrijven

Ha 10 2e

Lijkt mij een helder antwoord

Ik stuur het door naa rliltn£51

Groet

10 2e

10 2e 10 2e kSirivm nlFrom

Sent donderdag 13 februari 2020 17 42

10 2S 10 2e 10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nlTo

kSrivm nl

Subject RE vraag AOL meldkamer ambulancezorg opschrijven

Op voorhand bijzondere persoonsgegevens verstrekken aan de meldkamer politie van mensen die mogelijk besmet zijn met het

Corona virus is niet noodzakelijk en is geen rechtsgrond voor Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is expliciete

toestemming nodig tenzij een van de uitzonderingsgronden genoemd in artikel 9 tweede lid AVG van toepassing is Ik zie geen

aanleiding om beroep te doen op een van die uitzonderingen Het is niet aannemelijk dat mensen die besmet zijn niet in staat zijn

toestemming te kunnen geven voor de melding in het systeem verwerking van hun gegevens en er is nog geen sprake van een

relatie tussen patient zorgverlener

In het geval er reeds een behandelrelatie is tussen patient en hulpverlener dus wanneer een patient al vervoerd is zou mijn advies

zijn om ook in eerste instantie toestemming te vragen om een melding van zijn haar persoonsgegevens in het systeem te maken

Hierbij moet er wel op gelet worden dat die gegevens niet eeuwig in het systeem blijven staan Gegevens mogen namelijk niet

langer verwerkt worden dan nodig is dus er moet worden op toegezien dat de melding wordt verwijderd na een X periode de

duur van die termijn kan ik niet bepalen In het geval van een reeds vervoerde patient worden de gegevens al verwerkt voor het

vervoer en in dat kader is de WGBO van toepassing In de WGBO is de bescherming van medische gegevens van de patient

opgenomen Ook daar is opgenomen dat gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg verwerkt mogen

worden

De Wet Publieke Gezondheid verplicht in het geval van een meldingsplichtige infectieziekte een arts beperkte medische en

persoonsgegevens te delen met de GGD In het geval van een A ziekte wordt de burgemeester ingeschakeld zodat de

beslissingen tot maatregelen genomen kunnen worden zoals gedwongen isolatie In het geval een patient niet wil meewerken of

weigert mee te werken aan een dergelijke maatregel kan er hulp van de politie en eventueel brandweer ingeschakeld worden en

dan worden noodzakelijke medische persoonsgegevens wel gedeeld in het kader van de infectieziektebestrijding

Hebben jullie zo voldoende om terug te koppelen

Met vriendelijke groet

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
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RIVM Rijksinstituut voor Volksgezoncfheid en Milieu

10 2e

Centrum Infectieziektebestrijding | T | M

Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2e

1Q 2e 10 2e @ambulancezorg nlFrom

Sent dinsdag 11 februari 2020 18 26

jB@ambulancezorg nl

|@stiansdal nl

Subject Re vraag AOL meldkamer ambulancezorg

To m

l@ambulanceamsterdam nl ravbrabantmwn nl10 2e I0 2eCc

m

Even voor a lie duidelijkheid uitgangspunt is dat we lees de MKA RAV wel toestemming vragen aan de patient om een AOL op te

mogen stellen aan de hand van de gegevens die we vanuit de behandel relatie al hebben Ligt daarmee net iets anders dan je

aangeeft

Misschien is het mogelijk dat ik morgen met jullie jurist kan sparren om zo de vertaalslag vanuit de ambulancepraktijk goed te

schetsen En wellicht kan jullie jurist per mail alvast aangeven welke zaken er in het juridisch advies dat we binnen de

ambulancesector hanteren mogelijk niet adequaat zijn beschreven

Groet

10 2e

Dit bericht is verstuurd vanaf mijn iPhone Het bericht kan typefouten bevatten

10 2e 10 2eOp 11 feb 2020 om 18 05 heeft |@rivm nl het volgende geschreven

Beste 10 2e

Zoals vanmiddag besproken zijn er volgens onze jurist geen zwaar wegende belangen om patienten niet

om toestemming te vragen voor de verwerking van hun bijzondere persoonsgegevens

Wij bespraken dat het goed is om onze juristen aan elkaar te knopen omdat wij beiden uit tweede hand

vertellen

Het lijkt mij goed om op korte termijn een afspraak in te plannen met hen om dit verder te bespreken
Ik hoor graag wat jullie mogelijkheden daarin zijn de komende week

Vriendelijke groet

10 2e

1Q 2e

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

T

Ml m

even week] 10 2e
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10 2S 10 2«
pambulancezorfi nlFrom

Sent maandag 10 februari 2020 23 39

pa nou ancezorg nl

@rivm nlTo

B pambulanceamsterda rn nl

■T
10 2» io 2«

{10 2|

Cc

@ ravbrabantmwn nl ^^^ cSravbrabantmwmnl rB
Subject vraag AOL meldkamer ambulancezorg

10 2e 5 stjansdal nl10 2e

Zoals vanmiddag toegezegd stuur ik je hierbij het advies blauwe tekst toe van de jurist van Ambulancezorg
Nederland AZN Dit advies hebben we eerder per mail aan alle medisch managers ambulancezorg MMA s alien

artsen toegestuurd Het gaat over de mogelijkheid om in voorkomende gevallen bij een corona casus een afspraak

op locatie AOL op de Meldkamer Ambulancezorg MKA in te zetten De AOL is een specifiek geschreven afspraak

op locatie in het systeem van de MKA op het woon adres van de patient Een AOL wordt gedurende een beperkte

tijd geplaatst voor een periode dat het wenselijk of noodzakelijk is Vaak gaat het over specifieke behandelafspraken
voor een patient Verzoeken voor een AOL komen vaak via een behandelaar of via de patient zelf binnen bij de MMA

Dan nog even ter verduidelijking over de MKA daar werken verpleegkundige centralisten Zij voeren de triage uit van

112 meldingen en ook van de meldingen van ketenpartners De verpleegkundig centralisten vallen onder de wet BIG

en zijn gehouden aan hun beroepsgeheim

Naar aanleiding van een vraag over het zonder toestemming van de patient mogen inzetten van een AOL op de

meldkamer in het geval er sprake is van een verdenking op of bewezen besmetting met het coronavirus hebben we

juridisch advies gevraagd Dit is toegestaan blijkens onderstaande reactie van de jurist

Een AOL met de vermelding van een verdenking of bewezen besmetting met het coronavirus betreft bijzonder

persoonsgegevens Op de verwerking daarvan is art 9 AVG van toepassing bijzondere persoonsgegevens Voor

verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt een verbod met uitzonderingen De in casu reievante

uitzonderingen zijn 9 lid 2

a de betrokkene heeft uitdrukkeirjke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor

een of meer welbepaalde doeleinden

c de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale beiangen van de betrokkene of van een andere

natuurlijke persoon indien de betrokkene fysiek ofjuridisch niet in staat is zijn toestemming te geven

i de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belong op het gebied van de volksgezondheid zoals

bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voorde gezondheid of het waarborgen van hoge

normen inzake kwaliteit en veiiigheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische

hulpmiddelen op grond van Unierecht of lidstateiijk recht waarin passende en specifieke maatregelen zijn

opgenomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene met name van het beroepsgeheim

Het hebben van deze informatie en het registreren daarvan in de systemen is een verwerking Dat is verboden tenzij

sprake is van een of meer van de uitzonderingen genoemd in art 9 lid 2 AVG

AIs deze verwerking plaats vindt om redenen van algemeen belong op het gebied van de volksgezondheid uitzindering
i dan is hiergeen toestemming van betrokkene voor vereist

In casu is er sprake van een uitzondering verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belong op het gebied

van de volksgezondheid Die informatie krijgen jullie van een derde partij Het hebben en delen van deze informatie is

een verwerking Kennelijk gaat de instantie van wie jullie de informatie krijgen er ook vanuit dat geen toestemming

nodig is zodat sprake is van een van de andere uitzonderingen en hoogst waarschijniijk uitzondering i Ook ditmaakt

verdedigbaar dat geen toestemming van betrokkene is vereist en dat jullie hier niet alsnog om moeten vragen

Zoals toegelicht geeft dit nu vragen bij een GGD in een van de RAV s vandaar dat we graag even ruggenspraak met

jou willen Jouw collega
de MKA gebruikt wordt en alleen ingezet wordt op het moment dat een patient aan de casusdefinitie voldoet en of

10 2e I0 [2e is hierbij betrokken De insteek voor onze sector is dus dat de AOL alleen op
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al bewezen besmet is met het coronavirus Idealiter wordt er vooraf toestemming gevraagd aan de patient voor het

plaatsen van de AOL Wanneer dit nog niet gerealiseerd is of kan worden zal er wel al een AOL geplaatst worden In

voorkomende gevallen is het namelijk niet onwaarschijnlijk dat wanneer de patient niet lekker of onwel wordt er in

paniek 112 gebeld wordt en dat men daarbij niet benoemd in welke situatie de patient zich bevindt Gezien de inzet

en het handelen van ambulancezorgprofessionals dat daarop zal volgen willen we de aanwezige risico s beheersbaar

houden

Morgen dinsdag ben ik op kantoor aan het werk en bereikbaar voor overleg

Met vriendelijke groet

10 2»

image001 png

Ambulancezorg Nederland10 2

Postbus 489 8000 AL Zwolle

Veerallee 68 8019 AE Zwolle

10 2e

3 10 2em

iambuTancezorq nl www ambulancezorq nl

Werkdagen 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RTVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you
are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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|j^EEESH@rivm nl]To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 18

RIVM Lab lnfact

Tue 2 25 2020 3 55 43 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 18

25 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 17 van maandag 24 febmari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 18 met informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Herziene casusdefinitie 25 02 2020

• Monitoring teruggekeerde passagiers cmiseschip ’Westerdam

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2 Tot nu
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toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims De logistiek rand triage diagnostiek en

bemonstering loopt vooralsnog volgens afspraak en naartevredenheid waarvoor dank

Herziene casusdefinitie 25 02 2020

Gisteren heeft internationaal afstemming plaatsgevonden bij ECDC Deze afstemming heeft

geleid tot een aanpassing van de gebieden met wijdverspreide en lokale transmissie Op basis

van deze discussie hebben we Zuid Korea en een aantal gemeenten in Noord ltalie

toegevoegd aan de landen regio s met wijdverspreide transmissie Op dit moment is

onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en specificiteit in een

veranderende epidemiologische situatie

Ook in Iran is wijdverspreide transmissie Hoewel de informatievoorziening vanuit Iran slechts

langzaam op gang komt meldt Iran relatiefveel sterfgevallen Ook zijn ermeerdere

Internationale importgevallen vanuit Iran gem eld Wij gaan daarom uit van wijdverspreide

transmissie Wij willen benadmkken dat artsen laagdrempelig kunnen overleggen met GGD en

LCI als het gaat over casui stiek zeker random Iran

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie”

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet Ran laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Zuid Korea en Iran Daarnaast enkele gemeenten in Italie Codogno Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone Casalpusterlengo
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Castiglione d Adda Fombio Maleo Somaglia Bertonico Terranova dei Passerini

Castelgerundo en San Fiorano regio Lombardije en V o Euganeo Mira regio Veneto

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Japan Maleisie Thailand Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie Daamaast

is lokale transmissie vastgesteld in de regio s Piemont Lombardije Veneto en Emilia Romagna

in Italie Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met een pneumonie en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van

de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest in overleg met de LCI getest

kunnen worden om COVID 19 uit te sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalqoritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Bij een van de passagiers die gevaren heeft op het cruiseschip ‘Westerdam’ is COVID 19

vastgesteld in Maleisie 10 2e

Het bedrijf Holland Amerika Lijn heeft passagiers van de ‘Westerdam’

een brief gestuurd waarin zij verklaren dat de patient SARS CoV 2 negatief is op basis van

informatie van de Maleisische autoriteiten Zij verklaren op basis hiervan dat monitoring niet

meer nodig is Ook wij hebben twijfels over de eerste uitslagen van deze patient maar de

juistheid hiervan is niet meerte achterhalen Voor de goede orde geen van de andere

passagiers van de ‘Westerdam’ is positief getest Vanwege de onduidelijkheid over de eerste

test adviseren wij passieve monitoring van de teruggekeerde passagiers van het cruiseschip

‘Westerdam’ op dit moment te continueren Actieve monitoring kan omgezet worden in passieve

monitoring Deze overwegingen kan de GGD eventueel communiceren met betreffende

passagiers

10 2»
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In voorbereiding

• Aanpassing diagnostisch algoritmeverdachte patient intra en extramuraal

• Opschallngslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en voor surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland voorbereiden op diagnostiek

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laag risicocontacten

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

{ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Erasmus MC |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

| Clb RIVM QB

GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

MidrienlUaitBl 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
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strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviatt«2s€ rivm nl

Service

|@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 36 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

• RIVM LCI

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience ^
buiten kantooruren

| ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM^^
RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb I0 2e 10 2e 10 2e

KMfeBI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

10 2»U ontvangtdeze e mail op het mailadres l@rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 10 doorgestuurd gmail|^^3r

RIVM Lab lnfact

Wed 2 5 2020 3 17 46 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 10

5 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1

en 3 februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende infomnatie over de volgende

onderwerpen

• Casusdefinitie

• Actuele cijfers

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

• Stappenplan bevestigde patient

• Osiris vragenlijst online

Bericht

Casusdefinitie
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De LCI ontving de afgelopen dagen diverse signalen dat de nieuwe casusdefinitie waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen extramurale en intramurale patienten tot onduidelijkheid leidt

over het beleid op het grensvlak tussen extramuraal en intramuraal zoals de spoedeisende hulp

Daarom zal de casusdefinitie a s vrijdag opnieuw in het Responsteam worden geagendeerd

Daama voigt een Lab inf@ct bericht

Actuele cijfers

Op de RIVM website is nu een link opgenomen naar de website van de John Hopkins

Universiteit De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal

gediagnosticeerde patienten met het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het

aantal patienten dat gezond verklaard is De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de

informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen

zitten in de daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de

websites van de WHO en ECDC

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt tot ‘Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N De url van de richtlijn is

httas lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de meest actuele versie van de richtlijn en alle

bijlagen De bijlagen zijn opnieuw gerangschikt

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme

2 Stappenplan bij een bevestigde patient met 2019 nCoV

3 Thuisisolatie van een patient met 2019 nCoV

4 Protocol beleid contacten van een patient met 2019 nCoV

5 Arbo inf@ct

Omdat directe hyperlinks naar de bijlagen niet meerwerkzaam zijn zodra de bijlage wordt

aangepast zal voortaan in Lab lnf@ct berichten alleen gebruik worden gemaakt van hyperlinks

naarde richtlijn pagina

Stappenplan bevestigde patient

Bij de LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ is als bijlage 2 een stappenplan opgenomen

waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden na een bevestigde infectie met

2019 nCoV
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Osiris vragenlijst online

Sinds gisteren is aan Osiris het meldsysteem voor melding van GGD aan RIVM een vragenlijst

over 2019 nCoV infectie toegevoegd Aan de GGD en wordt gevraagd bij een melding van een

verdenking op 2019 nCoV infectie waarbij diagnostiek wordt ingezet deze vragenlijst in te

vullen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

^Jbuiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

d0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins universiteit

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD Geldetland Midden

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s 10 2s [Clb

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
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geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Hetberichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viai0H2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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||^EEESH@rivm nl]To

From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Mon 2 3 2020 4 18 34 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide terugkeer Nederlanders uit Wuhan

Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie
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gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht geval

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een tonginfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keeipijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke
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beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV infectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgtveel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan

met een speciale vlucht onder begeleiding

teruggekeerd uit Wuhan Zij zullen conform de afspraken met de Chinese autoriteiten na hun

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD

monitoring van deze personen in afetemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

Op 3 februari zijn 10 2e

poordineert de10 2e

Contactgegevens

10 12 ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

■ Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

|s j buiten kantooruren

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog 10 2b

10 2e

10 2e
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Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• dagelijkse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM |

Clb RIVM

GGDZuid Holland Zuid

■ Clb RIVM

10 2e l Clb RIVM |

■ Clb RIVM

NHG

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s Clb10 2e

1 10 2e10 2e 10 2e | Clb

10 26 Clb RIVM 10 2S Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

|@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 8

RIVM Lab lnfact

Sat 2 1 2020 1 30 59 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 8

1 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op ons Lab inf@ctbericht van gisteren 31 januari ]l ontvangt u een SPOED

Lab infactbericht over de aanpassing van de casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek bij

patienten in het ziekenhuis We verzoeken de artsen microbioloog deze aanpassing binnen hun

ziekenhuis te communiceren naar de relevante specialismen

Bericht

Zoals gisteren reeds aangekondigd heeft de WHO een nieuwe casusdefinitie gepubliceerd Dit is

aanleiding voor ons om onze casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek aan te passen Er

wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal die is niet

gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden opgenomen Alleen

voor patienten die in het ziekenhuis opgenomen worden is het epidemiologisch criterium

uitgebreid naar een verblijf in heel China
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Casusdefinitie

Verdacht geval

ExtramuraaI ongewijzigd

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meervan de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoirziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een longinfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Indien u vragen heeft over een verdenking op 2019 nCoV infectie kunt u contact opnemen

met de LCI

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

| ook buiten kantooruren bereikbaar

jook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e
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10 2e• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

H buiten kantooruren 10 2

Meer informatie

• ECDC

• WHO {zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Erasmus MC

ggd zuid vumr

io 2e Cib RIVM 10 2e Clb RIVM |

| Cib RIVM

10 2e

10 2e Cib RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2e |@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10X2H tOK2et 10 2e |j 10 2eTo @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Mon 2 24 2020 12 56 48 PM

Subject FW Sitrap 21 Nieuw Coronavirus

2Q2QQ221 Sitrap21 Nieuw coronavirus pdf

Omaevinosbeeld Coronavirus 14u 20Q221 pdf

Dit is het situatie rapport van vrijdag de 21stH Hierin staan een aantal conclusies van de flitspeiling

De uitkomsten van de flitspeiling zijn bekend Een aantal conclusies is als voIgt
Ruim 4 op de 10 Nederlanders is erg bezorgd over het nieuwe coronavirus 1 op de 10 is heel erg bezorgd en ruim 3 op tien is bezorgd 2 op

10 Nederlanders heeft aangegeven zich helemaal geen zorgen te maken Als men zich zorgen maakt dan gaat het vooral over de vraag of en

hoe snel het coronavirus Nederland zal bereiken en de risico s die wij daarmee in Nederland lopen
4 op de tien Nederlanders heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie over hetgeen men zelf kaan doen om te voorkomen dat

men ziek wordt Een even grote groep wil graag meer weten over wat we in Nederland doen om verspreiding van het virus te voorkomen en in

het algemeen informatie over verspreiding van het virus 1 op de 6 geeft aan al wel genoeg te weten Dit zijn vaak de mensen die zich geen

zorgen maken

Een meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in de Nederlandse overheid als het gaat om informatievoorziening en maatregelen
rond het coronavirus Een derde van de Nederlanders heeft goed vertrouwen in de overheid en geeft een rapportcijfer tussen de 8 en 10

Ongeveer de helft geeft een voldoende 6 of 7

Gr 10 2e

10 2e 10 2e l@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 21 februari 2020 17 47

Aan Groep PG DDA Crisis Extra incl bewindslieden 1

|@minvws nl |
|@minvws nl Groep PG DDA

10 2aStandaard | |@kabinetvandekoning nl

l@nctv minienv nl [10 2el Siei nlm m m mlO cf

10 2e liox2eie 10 2e Irivm nl minvws nl [@minvws nl

minvws nl

^mSnvmmj^

m m

M@minvws nl J
M@minbuza nl |
■r^^z^^DCC LNVJ

nlv

m

Crisiscoordinator BZ |@minbuza nl

minaz nl DCC BZK \
@minvws nl

minlnv nl minienw nlw m

rivm nl

1OX2o 10X2e£ 10 2e@minvws nl @rivm nl fflriwm nl Ern

l
10 2e £ 10 2e

10 2e

| o p E 10 2e 2e@nctv minjenv nl g

^J^jiym1nl
M jS jjvmjTl LOCC itiaieai@rninjenv nl

M@minvwsml
aminvws nl NCC uaiBi@nrtv minienv nl

@rivm ni B

W@minbuza nl Bjjjj

|@rivm nl

E ^@minszw nl LCI

10 2e i3i 3e i0 2eVoorwacht iRj n lm m m

10 2e 1 ioK2eSL |@minbuza nl rivm nlW m

igj nlrn

10 2e 0 10 2^ 10 2e |l@minvws nl 3M@m inbuza nl |
jIfiQB@minvws nl

gj nipi
nlvB

l@minbuza nlm

10} 2e 10 2^ 18X2eJlO 2e t0 2eminvws nl l@minszwjTl^^^a
[@igi nl BEnSr

i m

yifcQB@minvws nl

J@minvws nl

Onderwerp Sitrap 21 Nieuw Coronavirus

Beste collega s

Bijgaand ontvangt u de 21e situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS over de uitbraak van het nieuwe

coronavirus in China

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar^^s minvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via ^S@minvws nl

Met vriendelijke groet

Departementaal Crisiscentrum VWS0
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Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crlsisbeheersing en Infectieziekten

E @mi nvws n I | M 10 2e
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1D 2e ramor10 2» |i 10 Z«

n«E«| 10 2e l in ] il illll
10 129 £ 10 2e

10 2e |i 10 2a UiUJ J im
10 26 |j 10 28

101 29

10X28 |j 10 2e

18X2 1 |i 10 2e

iiSHSEffl li 1

10 2e

10 2e

To Ojrivm nll @rivm nil
10 2e 10 2e

10 2e j 10 2a

10 |2a

lf« ]J JJulHIW

| 10 29 |
10 2e |j

@rivm nl]
Srivm nlV

101 29 10 29 ^rivm nl]
M@rivm nl]10 29 10 29 10 29 10 2e

10 29 i 10 29

10 29

10 29 1 ^^l
MiAiilillH 10 2e I

m

1

@rivm nl1

w

li 10 129 grivm nl] MIMB BET ®«bEE

E 10 2e10 2e [j 10 2e

10 2e [j 10 2e

10 2e |j

10 2e 10 2eQj

@rivm nl]

H@nvwa nl]

|i 10 29

10K2e 10 2eCl0 2e J 10 2e ]
101 29 | 10 2e

10X2b i»o H 10 2e [| 10 29

10 29

10 2e [| 10 29

10 2e ||
10 29 j 10 29 ^

10X29

10 2e

10 29 10 29[TO a a

10X29 10 29
a

10 29 |i 10 29

10X29
10 2e ^

|i 10X29

I 10 29

|i 110X29

■™|i 10 2

io 2ej| 10 2e

10 2e j
10 29 ||

{NVWA 10 2e

|@rivm nl]
Snywa nl]

I 10 2e 10 2e

10 2e [ 19 2ef 10 2e f]
10 2e

i 2e 2e

10X29
rujjgmigiujjiraiM

nvrrrnl] ■
_@rivm nl]
@rivm nl]

rivm nll

10 2e

NVWAV

i@nivel nl]
10 2e 10 2s

10 29

10 29

2e |@rivm nl]
SUnHSHU1 12

10X29 |j 10 29

10X29 m

@rivm nll HEBE10 2« |i 10 2b

10 2e || 10 2s

«X2»l|i 10 29

t0 2e |i 10X29 |
10 2e p 10 2e

10 2e

10 2e@rivm nl] ■
B@rivm nl1 LCR

H@rivm nll^H
Srivm nl] ■■
B@rivm nl]

i
[ioi 2 | 10 2e j 10 2e

10 2e

10 2s

10 29 J 10 128

10X29 S 10 2e

10X29

lilHIMHl

101 29 | 10 2e jgffl
I 10 2s [i 10 2e

10 2e

ail io 2e ISWBliiniiw
53 iox2e ih

10 2e j 10 2e [adMilIJiU no c H
10 2e

101 29

|i 10 2e |g 10X28 awJ

10 29 10 29 [ 10 2a ^
10X29

10 29

10 29

10 2b

l@vwa nll

l@vwa nll B
egnvm nl]i

10X29 10 2e l
101 28

9 10 2e I 1 ° 2e

10 129 j 10 29 JUS
• 1J i I llll 10 2e \\

NVWA I
10 2e 101 29 1

10 2e |i
10 29 j
10X29 10 26 |] 10 29

10 2e | 10 2e

10K2e |i 10 2e ^
10X29

10 29 || 10 29

10X29

10 2e

101 29 10 2s @n vwa nl]
10 29 10X29

101 29 10X29

101 29 || 10 29 |g
10X29 og

i@rivm nl]10 129 10 2s 10 2e|| 101 28 ©inrti

101 28 10 29

10 2e

10 [2e 10 2e

10 28101 28 10 128 10 128@rivm nl]

@rivm nl]
From Signaleringsoverleg
Sent Thur 2 27 2020 10 35 33 AM

Subject Concept SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 14 30u retour

ConceptSQverslaa27022Q20 docx

l@rivm nl] | | NVWA [■ H@nvwa nl]
10 2e

Beste collega s

Hierbij het concept SO verslag van vandaag

Mogelijk voIgt er nog aanvullend een binnenlands signaal over Acute slappe verlamming geassocieerd met enterovirus A 71 in

Nederland Als dat vandaag nog compleet wordt zal ik het straks nasturen

Onderstaand signaal over SARS CoV 2 zal ik later vandaag updaten met de meest recente Europese wereldwijde cijfers zodra deze

worden vermeld op de website van de ECDC en WHO

Opgenomen signalen deze week

Binnenlandse signalen

Er zijn deze week geen binnenlandse signalen

Buitenlandse signalen

3500 Wijdverspreide transmissie van SARS CoV 2 in Italie vervolg

Reacties en commentaar ontvang ik graag voor 14 30u retour zodat ik het tijdig kan verwerken Alvast bedankt

Met vriendelijke groet E
mj

l
mm

I[j]

Epidemiologie en Surveillance

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
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Postbus 1 interne postbak^
3720 BA Bilthoven

E mail

Website http sianalen rivm nl

l@rivm nl10 2e
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grivtn nl] lHMl^B[lMJ3EMB@rivm nl]

10 2b |j 10 2a

1° 2e li

10 2e [CTo SJrivm nIJ ©rivm nl]
10 2eCc

10 2eFrom

Sent Wed 2 26 2020 12 11 54 PM

Subject FW SARS CoV 2 diagnostiek door de opschalingslaboratoria
Brief voor met opschalingslabs26febr2Q2Q final pdf

Dag

De niet opschalingslabs worden asap vanmiddag via NVMM WMDI geinformeerd

Me^riendelijke groeten
10 2e

10 26

10 2a

10 2e

10 2ej

10 2a noM2 Hiox29HioK2sr 10 2e 10 2e 10 2a

10 2a 10 2e 10 2a

10 2e

10 2a

10 {2e 10 2e 10 2a

10 2a

10 2e

10 2e 10 2a I0 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2S

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2a 10 26

10 2e10 2e

10 2e 10 2a 10 2e 10X2

10» 2e

10 2e

10 2e

10X29 10 2e

10 2e

10 2e 10 2a

10 2e

10 2e

10 2e 10 2a

10 2e 10 2e 10 2e

10 2a 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

dubbe
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dubbel

10 2»

10 2e

10 2e

10 2e|

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 1 10 2e
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10 2e

10 2e 10} 2e 10K2e |tO 2eJ 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

101 2610 2e

10 2e 10 2e

10 2e

101 26

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2S

101 26

101 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e10 2»

101 26 10 2e 10 26

10 2e 10 26

10 2e 10 26

10 2e 10 26 I0 2e

10 2e10 2e 10 2e

10 2« 10 2a 10 2a

dubbel

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 1Q 2e {10 2el lf 2e} 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 103 26 10 2e

10 2e

10 2e

10 126 I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 26

10 2e 10 2«

1Q 2e

I0 2e

10 2e 10 2e 101 26

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e

10 26 10 2610 2e 10 26 101 26

10 2e

10 2e

I0 2e

10 2S 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10|O
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10 2e

10 2e

10» 2e

10 2e

10 28

10 2»

10 2e

10 2»

10 2a 10M2 IOX2tH10X2ei 10 2e 10 2e 10 2a

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2s

10 2e 10 2a 10 2e

10 2e

10 2e

10 2b I0 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2a

10 2e

10 126

10 2e

10 2a

10 2e 1» 2

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e

10 2s

10 2e 10 2a

10 2e

10 2e 10 2e du 10 2e 10 2e 10 2e
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dubbe

10 2e

10 2s

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e



14457478

10 2e | 10 2e

10 2e [i 10 2e

10 2e |M|

10 2t |i
t0j 2e || 10 2e

10 2eTo @rivm nl] @rivm nl]
Cc @rivm nl]|@rivm nl]
From

Sent Mon 2 24 2020 5 59 39 PM

Subject RE scenario analyses
scenario analvse2 xlsx

Dank ieltmifeQldeze Italiaanse lijst gaat vooral over containment measures die je niet allemaal op een langere
termijn kan toepassen

Dank jel voor de vele verbeteringen en aanpassingen van de scenario analyse10 2e

Voor de vergadering morgen hierbij een link naar een kopie van de huidige scenario analyse die mensen kunnen

lezen rnaar nietaan kunnen passen

10 2g

Bijgevoegd ook de huidige versie als Excel bestand

Groet

t0 2»

PS en de link naar de versie die wel veranderd kan worden

10 2g

10 2e 1O 20 @rivm nlFrom

Sent 24 February 2020 15 20

—
10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nlTo

10» 2e 10 2e @rivm nlCc

Subject scenario analyses

10 2eHoi

ECDC bespreekt nu in het advisory forum een concept geupdate scenario analyse zie 7

Hieronder plak ik de maatregelen zoals staan in het ECDC s threat assessment brief over Italie 3

We hebben tot 14 uur nog enkele wijzigingen in het google docs document gemaakt enl

gaan zich vooral richtend op maatregelen wie verantwoordelijk

Izou daarna verder10 2»

Groeten

10 2e

President Fontana and Minister Speranza signed an order with response measures for the affected areas in Italy
Strict public health measures have been implemented in the affected municipalities and Regions These measures include

a ban to leave or access an affected municipality or area

suspension of demonstrations events and all forms of meetings at public or private venues

suspension of childcare school education services and educational trips
closure of museums to the general public
suspension of public competitions and public office activities with the exception of the provision of essential and public utility services

quarantine and active surveillance for those who had close contact with people affected by the virus this includes an obligation for people who
had previously stayed in an epidemiological risk area abroad to inform the prevention department of a competent healthcare company so that self

isolation with active surveillance can be implemented

suspension of work for some types of business and a shut down of certain commercial activities

the possibility that access to essential public services and businesses for the purchase of basic necessities will become conditional to the use of

personal protective equipment
access restrictions or suspension of transport services for cargo and passengers with only a few clearly defined exceptions

Updated information including the number of cases is available from the Italian Ministry of Health s webpage
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Fri 2 28 2020 1 28 12 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis In Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische
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laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in
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samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2« 10 2e

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorderi

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e l 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e10 2e

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

I0 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nL

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtu verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To

Fri 2 28 2020 1028 05 AM

RE versmallen

Cc

From

Sent

Subject

Hoi

Afwachten vinden wij niet mogelijk vanwege infectiepreventie redenen Wij kunnen het ons niet veroorloven dat er een patient

dagen met een pneumonie ergens ligt die dan na dagen SAR CoV blijkt te hebben Wij houden ons dus om

infectiepreventieredenen maar ook op klinische redenen en surveillance redenen aan ons advies Mocht dit op gegeven moment

niet haalbaar blijken dan kunnen we altijd nog down scalen

10 2s 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 11 24

10 2e1Q 2e |@lumc nlTo

Subject RE versmallen

Hoi

Dit is de email van^^^met een voorstel tot versmallen

LS

Volgens mij wordt het een uitdaging om COVID 19 diagnostiek te doen bij a lie patienten die ervoor in aanmerking komen Gisteren

kwam het volgende Lablnf@ct bericht binnen

[]

Dat betekent dat je bij 25 65 van de patienten met een acute pneumonie op COVID 19 moet gaan testen Zie onder uit de SWAB

richtlijn CAP 2016

[]

Dit wordt m i een onwerkbare situatie Mijn vraag aan de LCI is wat wordt verstaan onder een onbegrepen pneumonie vooral

omdat bij presentatie alle pneumonieen in principe onbegrepen etiologie nog niet vastgesteld zijn

Het is mogelijk om de definitie te versmallen naar bv

Alle gevallen van pneumonie die na X dagen nog geen etiologie hebben opgeleverd en waar geen respons is op de in principe

adequate empirische therapie

Alle gevallen van pneumonie die op de ICU behandeld moeten worden en waar sneldiagnostiek pneumokokkenantigeen Legionella

antigeen influenza PCR geen aanknopingspunt heeft opgeleverd

Andere criteria

Ik hoor graag wat het LCI precies verstaat onder intramurale patienten met een onbegrepen pneumonie

Met vriendelijke groet

OLVG Labs BV

Amsterdam

@lumc nl

Sent vrijdaq 28 februari 2020 11 18

@lumc nllFrom 10 2s» 10 2«

10 2eTo

Subject
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10 2e

Afd Medische Microbiologie

LUMC

T 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To j@rivm nl]
From

Sent Thur 2 27 2020 1 07 54 PM

Subject Antw Intramurale patienten met onbegirepen pneumonie

Hoi is net ook uitgebreid in OMT geweest Ik bel zo we

Groet

10 2e

@rivm nl

Datum 27 februari 2020 om 14 03 13 CET

x\an

CC |
Onclerwerp Antw Intramurale patienten met onbegrepen pneumonie

Van 10 2e 10 2e

|@vggm nl10 2em

@rivm nl @rivm nl10 2e 10 2e 10 2em

Hoi

Ik overleg even met^^^Jen^^^en bel je daama
Groet

10 2e

|@vggm nl

Datum 27 februari 2020 om 12 31 12 CET

x\an

Onderwerp Intramurale patienten met onbegrepen pneiunonie

Van 10 2s 10 2eq

@rivm nl |@rivm nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Er komen allerlei vragen binnen bij de voorwacht m b t de corona diagnostiek in de opschalingslaboratoria

De vraag gaat m n over testen van intramurale patienten met onbegrepen pneumonie naast patienten die voldoen aan de casus

definitie

Indien er hierbij mogelijk gedacht wordt aan een corona infectie verdenking A ziekte wordt er dus direct gemeld aan de GGD

Indien het gaat om surveillance dan is eer geen directe verdenking en zou er niet gemeld hoeven worden bij de GGD

Het is nu nog niet duidelijk wat de achtergrond is voor de diagnostiek bij onbegrepen pneumonie

Hieronder een mail van een collega uit Ziekenhuis Gelderse Vallei Kunnen we hier kort over bellen zodat we een eenduidig

antwoord kunnen geven

Bedankt

Met vriendelijke groet

10 2e

^^Vlaatschappij en Gezondheid profiel Infectieziektebestrijding
Clb regio Oost

^^Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde AIGT

10 2e

Afdeling Infectieziektebestrijding VGGM
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T 10 2»

10 2e @vggm nlE

W www vggm nl

r
GGDil

Gelderland Midden

10 2e 10 2e @zgv nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 17 27

To LCI

Subject Vraag n a v Lab lnf@ct m b t uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Geachte collega’s

Allereerst veel dank voor jullie inzet en de frequente updates

Over het advies m b t “Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen” heb ik gezien de

consequenties enkele vragen voor de praktische uitvoering
1 Is het advies om bij alle patienten met een pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische

therapie diagnostiek naar SARS CoV 2 in te zetten

a Indien dit het advies is mag ik dan concluderen dat we diagnostiek naar SARS CoV 2 inzetten bij alle klinisch patienten
waarbij de influenzadiagnostiek negatief is in lijn met de syndroomsurveillance via de Nivel peilstations

b Indien dit niet het advies is welke andere overwegingen adviseren jullie in het besluittot diagnostiek mee te nemen

2 Concludeer ik terecht dat bij deze patienten geen isolatiemaatregelen genomen hoeven te worden in afwachting van de uitslag
3 Concludeer ik terecht dat deze casus niet gemeld hoeven te worden bij de GGD omdat ze niet aan de casusdefinitie voldoen

tenzij de uitslag positief wordt
4 Is het de verwachting dat dit beleid ook voor verpleeghuizen gaat gelden

Hopelijk kunnen jullie het advies verduidelijken

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e—mail gebruik van SSL TLS zodat gegevens

via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat SSL TLS

ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij helpen Alleen als

beide kanten dit instellen is e mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen dan

de geadresseerde is niet toegestaan
Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan
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tTTEfU ilW Murium nil

RIVM Lab lnfact

Wed 2 26 2020 3 22 29 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

To

From

Sent

Subject

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 19

26 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 18 van dinsdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht

19 met informatie over de volgende onderwerpen

• Situatie op Tenerife

• Herziene casusdefinitie

• Opschalingslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en intramurale surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

• In voorbereiding

Bericht

Situatie op Tenerife
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Op Tenerife is bij een patient COVID 19 vastgesteld Het hotel waar deze man verblijft is

gesloten en alle mensen zijn in quarantaine geplaatst onderwie ook Nederlanders De Spaanse

autoriteiten zijn bezig met contactonderzoek ook retrospectief vanaf het moment dat deze

patient klachten kreeg Erwordt een lijst met Nederlandse contacten opgesteld De LCI zal

GGD en op de hoogte stellen van deze contacten wanneer deze lijst beschikbaar komt

Herziene casusdefinitie

Zoals gisteren bericht is de casusdefinitie herzien Daarbij zijn de landen regio s met

wijdverspreide transmissie uitgebreid Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die zich

vanaf nu melden Het is niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan de

casusdefinitie voldeden maar nu wel

Opschalingslaboratoria actief voor irttramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten dat verzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intram urale

verdachte patient zal worden aangepast met toevoeging van deze 12 regionale

opschalingslaboratoria

De opschalingslaboratoria zijn volledig operationeel als ze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten succesvol hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratorium is

sprake van een bevestigde patient

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen
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11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Het is belangrijk om u te realiseren dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte groep A is

Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel inzetten van

diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en aan de LCi

Voor overleg over casuistiek of mogelijke verdenkingen kunnen behandelaren en microbiologen

terechtbij de regionale GGD

Wij vragen aan intramurale behandelaren en microbiologen extra aandacht voor de

communicatie rond de eerste positieve SARS CoV 2 patienten die geconfirmeerd moeten zijn

door de centrale labs Vanwege de landelijke implicaties worden behandelaren in ziekenhuizen

gevraagd om niet meteen de mediate informeren over een positieve patient maar eerst af te

stemmen met het RIVM Hiervoor kunt u contact opnemen met de LCI

Het diagnostisch algoritme voor een extramurale verdachte patient wordt op dit moment om

logistieke redenen niet gewijzigd Extramurale diagnostiek zal nog steeds centraal bij EMC en

RIVM ingezet worden In verband met de landelijke coordinate bij een meldingsplichtige ziekte

groep A zal de situatie opnieuw beoordeeld worden wanneer de 12 regionale

opschalingslaboratoria de komende dagen volledig operationeel zijn

GGD en vragen wij bij het insturen van monsters om het aanvraagformulier volledig in te

vullen met speciale aandacht voor het land van blootstelling

Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

Met alle overige laboratoria in Nederland die geen opschalingslaboratorium zijn zijn ontwikkelde

protocollen voor implementatie van diagnostiek gedeeld door het Erasmus MC en RIVM IDS De

laboratoria kunnen zich hiermee voorbereiden op het zelf uitvoeren van diagnostiek

Ook deze laboratoria wijzen wij er nogmaals op dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte

groep A is Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel

inzetten van diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en

aan de LCI

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens
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• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren ^^^^^^^

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2S10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

| Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM |

■ Clb RIVM |

GGD Groningen

10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 {2e 10X28 Clb

10 2e 10 2e 10 2e10 2e

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebrnik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en
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[ili]

Service

|@rivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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To j@rivm nl]
From

Sent

Subject

Tue 2 25 2020 10 53 16 AM

mijn voorstel tekst naar OAL lab

Geachte collega s

In opvolging van onze eerdere mail dd 21 februari met verheldering van de onderlinge afspraken de goed
doorlopen proficiency panels en in het licht van de snelle ontwikkelingen willen we jullie via deze mail graag nauwer

betrekken bij de diagnostiek

Op dit moment bevinden we ons in Nederland nog steeds in de zogenaamde containment fase zoals hieronder

beschreven

Dat betekent dat we verdachte gevallen die door de triage van het LCI komen centraal op RIVM of EMC worden

getest
Echter gezien de recente ontwikkelingen in Europa moeten we ook realistisch zijn en er rekening mee houden dat

de vraag om diagnostiek toe zal nemen zowel bij de opschalingslaboratoria als bij de overige medisch

microbiologische laboratoria

Daarom is besloten om de opschalingslaboratoria actiever te gaan betrekken bij de diagnostiek vragen

Dit betekent dat verzoeken voor diagnostiek bij patienten die aan de casus definitie ook bij de

opschalingslaboratoria uitgevoerd kunnen worden

Indien u als opschalingslaboratorium besluit om de diagnostiek voor patienten die voldoend aan de casus definitie

uit te rollen vragen we u wel om de eerste 5 positieven en eerste 10 negatieven door centrale laboratoria

geconfirmeerd worden

Volgens deze regel worden dan dus de lste 5 positieve patienten geconfirmeerd door de centrale laboratoria RIVM

EMC

Daarnaast blijft de verplichting om een verdenking van een positieve patient volgens de groep A meldingsplicht te

melden aan het LCI en GGD

Ik heb echt hulp nodig hiervoor om voorzet te maken Ik zit morgen van dat ik wakker wordt tot 14 00 vol We

moeten nu van momentum gebruik maken juist omdat er allerlei vragen van labs komen en de situatie door Italie

om snelle actie vraagt

Wat m i aan bod moet komen

• Achtergrond testen door centrale labs zie mijn eerdere email

• Achtergrond werken met opschalingslabs zie mijn eerdere email

Moment inschakelen andere labs

• Hulp bij opzetten test in niet opschalingslabs door protocollen RIVM en EMC beschikbaar te stellen ze

moeten zelf primers en probes bestellen Ze kunnen nu SARS CoV 1 RNA runcontrole krijgen en op termijn
SARS CoV 2 RNA runcontrole De opschalinglabs gaan als eerste SARS CoV 2 RNA runcontrole krijgen
• Proficiency panel voor niet opschalingslabs We hebben er nog een paar Nieuw maken is afhankelijk
beschikbaarheid virussen vooral de seizoens CoV

Zodra testen door opschalingslabs en vervolgens andere labs uitgerold gaat worden moeten ze eerst 5

positieven en eerste 10 negatieven door centrale labs geconfirmeerd worden

Als labs patienten gaan testen die niet aan casus definitie voldoen en ze positief testen moeten deze volgens
bovenstaande regel ook geconfirmeerd worden door de centrale labs

Uitleg meldingsplicht en betrokkenheid GGD

En dat alles diplomatiek en strategisch verantwoord Afgestemd met

LCI |
NVMM WMDI en10 2«10 2e

|1Q 2e

Idealiter zou ik dit einde morgenmiddag weg willen hebben en niet willen wachten tot na OMT Omdat ik dan

vraagstellers te lang moet laten wachten en ik per vraagsteller antwoorden moet gaan formuleren In een keer en

pro actief is efficienter
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Beste collega s

Als vervolg op een eerdere email over het moment waarop de opschalingslabs op SARS CoV 2 verdaohte patienten
zelf kunnen gaan testen hieronder ter verduidelijking de afspraken en achtergrond

Situatie nu in containment fase

Voorlopig testen we verdachte gevallen die door de triage komen van LCI centraal op het RIVM en Erasmus MC Dat

heeft de volgende achtergrond
Er is al veel ervaring met het functioneren van de testen met negatieve patienten Er is nog geen ervaring in

Nederland met materialen van positieve patienten Daarom is voor elk signaal in de PCR confirmatie door RIVM of

Erasmus MC noodzakelijk Uit diverse landen zijn al inconclusive resultaten met verschillende testen gemeld Dat is

ook een reden om het nog centraal te houden en kennis op te bouwen die we dan met de opschalingslabs kunnen

delen zodat zij ook goed voorbereid zijn als zij ingeschakeld worden bij testen Daarnaast zijn RIVM en Erasmus MC

formele SARS CoV 2 contactpunten voor ECDC en WHO en daarmee geassocieerde laboratoriumnetwerken

waardoor we snel kunnen reageren informeren bij eventuele problemen en of ontwikkelingen
Daarnaast heeft centraal testen in de huidige situatie waar containment zeer belangrijk is ook het voordeel dat LCI

en lokale GGD er direct bij betrokken zijn zodat voorbereidingen voor follow up door de GGD gelijk van start

kunnen gaan

Situatie als het groter wordt maar nog steeds containment fase

Als er meer mogelijke importgevallen komen of er lokale transmissie optreedt en regionaal lokaal testen

noodzakelijk wordt zullen als eerste de opschalingslabs gevraagd worden om testen te gaan doen Dat zal in ieder

geval samen gaan met confirmatie van een aantal negatieve en positieve PCR uitslagen bij verdenkingen bij de

centrale labs RIVM of ErasmusMC Dit is analoog aan hoe de nationale verantwoordelijke laboratoria in het kader

van ECDC en WHO activiteiten ook voorbereid worden Zodat op elk niveau een casus ondubbelzinnig als COVID 19

patient geTdentificeerd kan worden en de juiste follow up gedaan kan worden In deze fase zal COVID 19 nog

steeds meldingsplichtig zijn wat garandeert dat GGD onmiddellijk ingeschakeld kan worden ivm containment

Situatie als containment niet meer mogelijk is

Afhankelijk van hoe de epidemie in Nederland verloopt komen we in volgende fases Hoe we daarop gaan reageren

met verdere uitrol van testen gebruik van commerciele testen verlaten van de meldingsplicht etc wordt wel over

nagedacht maar is nu nog niet het moment om daarover iets definitiefs te communiceren

SARS CoV 2 runcontrole

Er wordt gewerkt aan een SARS CoV 2 runcontrole voor de PCR zodat jullie ook het SARS CoV 2 specifieke deel van

de RdRP PCR kunnen uittesten Hoogstwaarschijnlijk wordt het ook weer een gestabiliseerd RNA extract van heel

virus zoals we met de SARS CoV 1 runcontrole hebben gedaan Een synthetisch gemaakte controle lijkt ons geen

goed idee ivm de contaminatie problematiek die we met de E gen synthetische controle hebben gezien bij meerdere

bedrijven Distribute van SARS CoV 2 runcontrole zal na succesvol QC komende weken plaatsvinden

Resultaten panel en runcontrole

Naar verwachting zijn begin volgende week resultaten van alle opschalingslabs ontvangen Kort daarna zal ik de

verwachte resultaten en een korte samenvatting van de behaalde resultaten anoniem sturen

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 22 38

|@rivm nl |
P l 5 rivm nl

Subject RE SARS CoV 2 PCR vraag niet OAL lab

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

Duidelijk terecht wat je vraagt Zosls gezegd ben ik morgen meteen na rt op re is Ik verwacht pas na 1800 weer echt

achter een compu te zitten

Ik ccKMEQbok even Hij staat midden in het bedrijf bij het AMC en heeft mogelijk extra inzichten in deze recht uit het veld

Gi

f10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 24 februari 2020 om 21 48 04 GET

10X29 10 2e 10 29 10 29| 5 rivm nl |@rivm nlAan

@rivm nl
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Onderwerp RE SARS CoV 2 PCR vraag niet OAL lab

Beste collega s

Ik heb echt hulp nodig hiervoor om voorzet te maken Ik zit morgen van dat ik wakker wordt tot 14 00 vol We

moeten nu van momentum gebruik maken juist omdat er allerlei vragen van labs komen en de situatie door Italie

om snelle actie vraagt

Wat m i aan bod moet komen

• Achtergrond testen door centrale labs zie mijn eerdere email

• Achtergrond werken met opschalingslabs zie mijn eerdere email

• Moment inschakelen andere labs

• Hulp bij opzetten test in niet opschalingslabs door protocollen RIVM en EMC beschikbaar te stellen ze

moeten zelf primers en probes bestellen Ze kunnen nu SARS CoV 1 RNA runcontrole krijgen en op termijn
SARS CoV 2 RNA runcontrole De opschalinglabs gaan als eerste SARS CoV 2 RNA runcontrole krijgen
• Proficiency panel voor niet opschalingslabs We hebben er nog een paar Nieuw maken is afhankelijk
beschikbaarheid virussen vooral de seizoens CoV

• Zodra testen door opschalingslabs en vervolgens andere labs uitgerold gaat worden moeten ze eerst 5

positieven en eerste 10 negatieven door centrale labs geconfirmeerd worden

• Als labs patienten gaan testen die niet aan casus definitie voldoen en ze positief testen moeten deze volgens
bovenstaande regel ook geconfirmeerd worden door de centrale labs

• Uitleg meldingsplicht en betrokkenheid GGD

10 2eEn dat alles diplomatiek en strategisch verantwoord Afgestemd met

LCI |
NVMM | | WMDI en10 2e

|10 2e

Idealiter zou ik dit einde morgenmiddag weg willen hebben en niet willen wachten tot na OMT Omdat ik dan

vraagstellers te lang moet laten wachten en ik per vraagsteller antwoorden moet gaan formuleren In een keer en

pro actief is efficienter

Wie helpt mij met voorsteltekst

Met vriendelijke groeten

101 28

101 28 C10 2»

10 {2e

101 28

10 2e

10 2»

10 2e I0 2e

Dubbel

101 28 101 28

10 2a

101 28

101 28 10 28 101 28

10 2e
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10 2e

10 2e 10 26

10 2e 10 2e

Dubbe

10 2a

10 2e
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|@rivm nl]10 2e 10 2eTo terivm nl]
10 2e|@rivm nl]iv @rivm nl]

From

Sent

Subject RE SARS CoV 2 PCR vraag niet OAL lab

Mon 2 24 2020 10 46 36 PM

Eerdere emails aan OAL hieronder nog eens Moet nu echt aan presentatie SARs CoV 2 voor IIV morgen en review

voor Eurosurveillance gaan werken

Mvg

10 2e

C10 2»From opschalingslabs |
Sent vrijdag 21 februari 2020 15 18

@rivm nl

l@labmicta nl|@rivm nl |@labmicta nlTo m m m m

10 2el@erasmusmc nl |@mambz nlPj m m

10] 2e@umcg nl

fll|g]@labmicta nl

[|MTrnM ni| ||mm | | ni i

|@rivm nl aM@umcg nlW [jj m

^B@lumc nl

gyiJItDB@certe nl

uM@amsterdamumc nl

@lumc nlm m

10 2e| g 10 2e 10 2emumc nl

0 2» |@pamm nl

|@amste rdamumc nl

mumc nl

n

@umcg nl

E
_

10 2e ^0
10 2e

10 2e

10 2e

10 2e10 2e

10 2e

0 26 EaHI

j bz n lm m m

nl umcutrecht nl

{Qamsterdam

@radboud

J 10 2e

{10 2e

10 2e 10 2@amsterdamumc nl

@radboudumc nl

|@ibz nl

Eraw

10 2» 10 2sC10 2|@rivm nl

Subject moment inschakelen opschalingslabs bij testen en runcontrole SARS CoV 2

|@rivm nl @rivm nlCc

Beste collega s

Als vervolg op een eerdere email over het moment waarop de opschalingslabs op SARS CoV 2 verdachte patienten
zelf kunnen gaan testen hieronder ter verduidelijking de afspraken en achtergrond

Situatie nu in containment fase

Voorlopig testen we verdachte gevallen die door de triage komen van LCI centraal op het RIVM en Erasmus MC Dat

heeft de volgende achtergrond
Er is al veel ervaring met het functioneren van de testen met negatieve patienten Er is nog geen ervaring in

Nederland met materialen van positieve patienten Daarom is voor elk signaal in de PCR confirmatie door RIVM of

Erasmus MC noodzakelijk Uit diverse landen zijn al inconclusive resultaten met verschillende testen gemeld Dat is

ook een reden om het nog centraal te houden en kennis op te bouwen die we dan met de opschalingslabs kunnen

delen zodat zij ook goed voorbereid zijn als zij ingeschakeld worden bij testen Daarnaast zijn RIVM en Erasmus MC

formele SARS CoV 2 contactpunten voor ECDC en WHO en daarmee geassocieerde laboratoriumnetwerken

waardoor we snel kunnen reageren informeren bij eventuele problemen en of ontwikkelingen
Daarnaast heeft centraal testen in de huidige situatie waar containment zeer belangrijk is ook het voordeel dat LCI

en lokale GGD er direct bij betrokken zijn zodat voorbereidingen voor follow up door de GGD gelijk van start

kunnen gaan

Situatie als het groter wordt maar nog steeds containment fase

Als er meer mogelijke importgevallen komen of er lokale transmissie optreedt en regionaal lokaal testen

noodzakelijk wordt zullen als eerste de opschalingslabs gevraagd worden om testen te gaan doen Dat zal in ieder

geval samen gaan met confirmatie van een aantal negatieve en positieve PCR uitslagen bij verdenkingen bij de

centrale labs RIVM of ErasmusMC Dit is analoog aan hoe de nationale verantwoordelijke laboratoria in het kader

van ECDC en WHO activiteiten ook voorbereid worden Zodat op elk niveau een casus ondubbelzinnig als COVID 19

patient geTdentificeerd kan worden en de juiste follow up gedaan kan worden In deze fase zal COVID 19 nog

steeds meldingsplichtig zijn wat garandeert dat GGD onmiddellijk ingeschakeld kan worden ivm containment

Situatie als containment niet meer mogelijk is

Afhankelijk van hoe de epidemie in Nederland verloopt komen we in volgende fases Hoe we daarop gaan reageren

met verdere uitrol van testen gebruik van commerciele testen verlaten van de meldingsplicht etc wordt wel over

nagedacht maar is nu nog niet het moment om daarover iets definitiefs te communiceren
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SARS CoV 2 runcontrole

Er wordt gewerkt aan een SARS CoV 2 runcontrole voor de PCR zodat jullie ook het SARS CoV 2 specifieke deel van

de RdRP PCR kunnen uittesten Hoogstwaarschijnlijk wordt het ook weer een gestabiliseerd RNA extract van heel

virus zoals we met de SARS CoV 1 runcontrole hebben gedaan Een synthetisch gemaakte controle lijkt ons geen

goed idee ivm de contaminate problematiek die we met de E gen synthetische controle hebben gezien bij meerdere

bedrijven Distribute van SARS CoV 2 runcontrole zal na succesvol QC komende weken plaatsvinden

Resultaten panel en runcontrole

Naar verwachting zijn begin volgende week resultaten van aile opschalingslabs ontvangen Kort daarna zal ik de

verwachte resultaten en een korte samenvatting van de behaalde resultaten anoniem sturen

Met vriendelijke groeten

mede namens het responsteam COVD 19

m

m

m Rj
m m

m
[jj

10 2eVan opschalingslabs @rivm nl

Verzonden donderdag 30 januari 2020 16 04

Aan @labmicta nl 1 I

@umcg nl

l l^jggl@labmicta nl

jW@mumc nl

@rivm nl |
^B@erasmusmc nl

k@labmicta nl

10 2»^^^^nvrrvnl^
SJIumcnl^M
etz nl

l@amsterdamumc nl

^l@mumc nl I

|@umcg nl

l@certe nl

amsterdamumc nl

m [n [j] m m

I0 2eumcg nl

[@jbz nl10 2»

10 2e

l@jbz nl |
|@erasmusmc nl0 2

10 1 l 10 2ej@umcutrecht nl |
|@ibz nl

certe nl |@amsterdamumc nlm In

10 2» |@radboudumc nl

Onderwerp korte update inzet van het opschalingslabs netwerk bij het testen van 2019 nCoV verdachte patienten

Beste collega s van de opschalingslabs

Hierbij een korte update van de huidige situatie met betrekking tot inzet van het netwerk van opschalingslabs bij
het testen van 2019 nCoV verdachte patienten Zolang hetaantal verdachte gevallen in Nederland beperkt blijft en

de centrale labs RIVM en EMC dit aankunnen worden a lie monsters door deze labs getest Zodra er meer circulate

is en de RIVM en EMC labs het volume niet meer aankunnen zullen de opschalingslabs ingeschakeld worden

Daarbij is confirmatie bij positieve gevallen door RIVM of EMC vereist Wanneer inzet van jullie als opschalingslab
nodig wordt is nu nog niet aan te geven omdat dat afhankelijk is van het verloop van de infectie

De voorbereidingen voor uitzetten van primers en probes run controle en proficiency panel zijn in voile gang Als

alles door onze kwaliteitscontrole komt hopen we in de loop van volgende week de uitrol te kunnen doen

We hopen dat in deze hectische tijden het mogelijk is om het geduld te bewaren

Met vriendelijke groeten

m

10 2» 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 22 53

10 2e I0 2e 10 2®|@rivm nl |@rivm nlTo m m

10 2e|@rivm nl

Subject RE SARS CoV 2 PCR vraag niet OAL lab

|@rivm nliTij



14562673

Hoi

buiten verzoek

gesproken
Ik kan morgen na het RT wel wat doen ik heb dan tot half 1 de tijd
Ik weet niet goed welke eerdere emails je bedoeltfiBHfeBI a Is je die wat precieser kan benoemen

Misschien kan ik dan na een korte instructie door jou samen met|^
email komen

I0 2e heeft oa met 10 2e

aan de slag en met een concept10 2e

Dat lukt me vanavond niet ik moet morgen middag een presentatie geven voor de Tox werkgroep ben daar nog

mee bezig

From

Sent maandag 24 februari 2020 22 38

10 2S

10 2e 10 2e 10 2e 10 2sTo

Subject RE SARS CoV 2 PCR vraag niet OAL lab

Diiidelijk
edit achter een compu te zitten

Ik cc^^^ook even Hij staat midden in het bedrijf bij het AMC en heeft mogelijk extra inzichten in deze reeht nit het

veld

En terecht wat je vraagt Zosls gezegd ben ik morgen meteen na rt op reis Ik veiwaclit pas na 1800 weer10X20

Gr 10 2e

@rivm nl

Datum 24 februari 2020 om 21 48 04 CET

Aan

Van 10 2e 10 2e

@rivm nl @rivm nl10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

Onderwerp RE SARS CoV 2 PCR vraag niet OAL lab

Beste collega s

Ik heb echt hulp nodig hiervoor om voorzet te maken Ik zit morgen van dat ik wakker wordt tot 14 00 vol We

moeten nu van momentum gebruik maken juist omdat er allerlei vragen van labs komen en de situatie door Italie

om snelle actie vraagt

Wat m i aan bod moet komen

• Achtergrond testen door centrale labs zie mijn eerdere email

• Achtergrond werken met opschalingslabs zie mijn eerdere email

• Moment inschakelen andere labs

• Hulp bij opzetten test in niet opschalingslabs door protocollen RIVM en EMC beschikbaar te stellen ze

moeten zelf primers en probes bestellen Ze kunnen nu SARS CoV 1 RNA runcontrole krijgen en op termijn
SARS CoV 2 RNA runcontrole De opschalinglabs gaan als eerste SARS CoV 2 RNA runcontrole krijgen
• Proficiency panel voor niet opschalingslabs We hebben er nog een paar Nieuw maken is afhankelijk
beschikbaarheid virussen vooral de seizoens CoV

• Zodra testen door opschalingslabs en vervolgens andere labs uitgerold gaat worden moeten ze eerst 5

positieven en eerste 10 negatieven door centrale labs geconfirmeerd worden

• Als labs patienten gaan testen die niet aan casus definitie voldoen en ze positief testen moeten deze volgens
bovenstaande regel ook geconfirmeerd worden door de centrale labs

• Uitleg meldingsplicht en betrokkenheid GGD

En dat a lies diplomatiek en strategisch verantwoord Afgestemd met

LCI |
NVMM 10 2e | WMDI en10 2S

I10 2e

Idealiter zou ik dit einde morgenmiddag weg willen hebben en niet willen wachten tot na OMT Omdat ik dan

vraagstellers te lang moet laten wachten en ik per vraagsteller antwoorden moet gaan formuleren In een keer en
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pro actief is efficienter

Wie helpt mij met voorsteltekst

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2s 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 18 11

privm nl |
f@rivm nl

Subject RE SARS CoV 2 PCR vraag niet OAL lab

10 2e 10 2e l@rivm nlTo m m

Cc

Hoi

Ja lijkt me zeer noodzakelijk Ik zit morgen na RT in trein vliegtuig naar WHO meeting Kan dan dus niet mee

overleggen hierover

Wei daarna op afstand

gH 10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 18 03

10 2e 10 2e|@rivm nl l@rivm nlTo m m

l@rivm nlCc

Subject FW SARS CoV 2 PCR vraag niet OAL lab

Importance High

Beste collega s

Type vragen waarop we moeten anticiperen in berichtgeving morgen Dus geen antwoord riohting

graag voor algemeen antwoord richting alle labs in NL meedenken

nodig WeiI0 2e

Kunnen jullie het voortouw nemen in formuleren van strategie beleid voor communicatie via NVMM WMDI kanalen

Moet denk ik na RT van morgen Ik wordt overstelpt met e mailtjes en appjes van collega s van niet

opschalingslabs Ook opschalingslabs hebben vragen

Mvg

10 2e

buiten reikwijdte

10 2e Moleculair Biologen RLM j 10 2s @ rlm mierobiologie nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 16 57

@rivm nlt0 2e 10 2eTo

Subject SARS CoV 2 PCR

Geachte heer

Nu het SARS CoV2 virus dichterbij lijkt te komen hoewel er natuurlijk nog hoop is dat dit binnen de perken te houden is zou ik

nogmaals willen vragen wat Uw argumenten zijn om niet alle labs de gegevens te geven over de uit te voeren PCRs zodat ze zich

rustig kunnen voorbereiden in plaats van dat dit straks ineens heel overhaast moet Daarbij wil ik best beloven dat we niets gaan

bepalen tot het RIVM daar groen licht voor geeft Maar dan kan ik al wel mijn lab op screening gaan inrichten en de PCR aanpassen

aan onze specifieke situatie waar nodig op een artificiele primer die beide primersites en de probesite bevat bijvoorbeeld als

positieve controle verifieren

Dan zijn we sneller up en running wanneer de nood aan de man komt En de kosten van een in house verificatie met weinig te
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screenen positieve samples zijn volgens mij wel te overzien zelfs als dat voor alle microbiele DNA labs zou gelden Niet in

verhouding tot wat het zou opleveren als de screening sneller gaat mocht het mis lopen lijkt mij

Kunt U mij vertellen wat daarvan de nadelen zijn

Vriendelijke groeten

10 2e

10 2e

RLM Dordrecht Gorinchem

T | 10 2e

F Rj

E icrobiologie nl

Website www rlm microbiologie nl

R L V
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10 2e

10 2e 10 2e

10X2o 10 2e

10 2e 10 2o| 10 2 1
H 2o

10 2o 10 2o 1D 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2a 10 2e

10 2e

buiten reikwijdte

10 2o 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 12 36

|@rivm nl ^@rivm nl |
|@rivm nl

|@rivm nl Q
H@rivm nl

To [til

|@rivm nl

Eaa[@ggdru nl

Subject RE GRAAG REACTIE concept Labinfact 17 per ommegaande

w w m m

10 2el@erasmusmc nl j |@erasmusmc nl[n

Ha 10 2o

Dank voor het commentaar

Ik snap je punt mbt uitgesloten geval Helemaal mee eens overigens Punt is dat dit gaat over registratie in Osiris

dus dat is precies waarom we dit zo hebben beschreven

De GGD zet hem in eerste instantie op uitgesloten7 zodat EPI op de hoogte is Daarna zet EPI hem weer open

totdat de monitoringsperiode van 14 dagen voorbij is

Zo hoeven we geen vastgestelde periode etc af te spreken op basis van klinische ontwikkelingen Dat is namelijk

nog niet helemaal bekend en niet ook werkbaar in osiris maar inhoudelijk natuurlijk volledig correct

Dit hebben we zo afgesproken in RT heb je toen gemist

Groet

10 2e

101 2 101 2 @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 12 23

a^SLm
rivm nl rivm nl

M@rivmmJ

To rn Fj

j^|^£iym
nl

10 2l@erasmusmc nl j
Subject RE GRAAG REACTIE concept Labinfact 17 per ommegaande

@erasmusmc nl

Hoi

Mbt deze zin

Voor deze gebieden geldt dat om COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI SARS CoV 2 diagnostiek ZAL

worden ingezet bij patienten die in het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere

verklaring is en die in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte
lokale transmissie zijn geweest

Dan heb ik moeite met het volgende

In Osiris wordt de optie uitgesloten toegevoegd aan de casus definities Onder een Uitgesloten geval wordt

verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor beide targets

Dit is absoluut niet correct Er kan een infectie zijn maar nog niet detecteerbaar Dit vraagt om adviezen mbt

herhalen van diagnostiek na een vastgestelde periode bv 24 uur 48 uur bv op geleide van kilnische

ontwikkelingen

10 2eGr
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10 2e 10 2e

10 2e 10} 2e 10 2e

10 129

10 129

10 2e

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

1DH2E

10 129

10 29

I0 2e

0 2e 10 2e

10 2e

buiten reikwijdte
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Mon 2 17 2020 3 13 26 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 14

17 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na een lnf@ctbericht 13 met informatie over de monitoring van passagiers van cruiseschip

Westerdam dat zondag 16 februari alleen naar de GGD en is gestuurd ontvangt u hierbij

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Update triage en diagnostiekalgoritme

• Locaties voor ‘thuis isolatie

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2
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Tot nu toe zljn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Update triage en diagnostiekalgoritme

Het triage en diagnostiekalgoritme is aangepast

We werken voortaan met een dienstdoend laboratorium Erasmus MC of RIVM IDS waar

onathankelijk van de woonplaats van de patient de monsters naar toe gestuurd worden Tijdens

het gesprek over de indicatiestelling tussen LCI en de aanvragend arts wordt besproken welk

laboratorium voor de betreffende aanvraag het dienstdoend laboratorium is Bij de LCI is het

rooster bekend welk laboratorium wanneer dienst doet Erasmus MC of RIVM IDS

Voor patienten buiten het ziekenhuis bepaalt de GGD in goed overleg met de LCI wanneer

bemonsterd gaat worden Meegewogen dientte worden de haalbaarheid wenselijkheid en

noodzaak van een spoedbemonstering en het tijdstip waarop het monster op het lab kan zijn

Materiaal dat afgenomen is kan 24 7 opgestuurd worden naar het laboratorium van dienst

Al het materiaal dat voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het

laboratorium van dienst Materiaal dat na 18 00 uur binnenkomt wordt in principe de volgende

ochtend ingezet Echter op klinische indicatie bijv als het een ernstig zieke patient op de IC

betreft kan ook na 18 00 uur cito getest worden

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

De GGD’en zijn in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk voor het verzorgen van

faciliteiten in de regio voor patienten met COVID 19 die niet in het ziekenhuis opgenomen

hoeven te worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

Voor de beoordeling van de geschiktheid van gebouwen als locatie voor de isolatie van

patienten kan naast een deskundige infectiepreventie ook de veiligheidsregio worden

ingeschakeld de brandweer beschikt over de deskundigheid en technische gegevens om

luchtcirculatiesystemen te beoordelen Bij een gebouw dat gebruikt wordt voor de isolatie van

patienten is het belangrijk dat er geen circulatie van lucht tussen de verblijfsruimtes van de

patient en andere ruimtes is

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten
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Contactgegevens

10 2e• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience |j
buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2610 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM ialgemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e t0 2e 10 2s

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2b Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuid li lfi§

|10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 1° 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichten arc hi ef is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via3^^ rivm nl
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Service

10X2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To j@rivm nl]
From

Sent

Subject

Fri 2 14 2020 4 06 29 PM

RE Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

Ja klopt dat is besloten na naoverleg tussen

uitslag die met dubbele target test is verkregen en het in twijfel trekken dat een zorgprofessional niet met een

voorlopige uitslag zou om kunnen gaan In het kort is dat een samenvatting van de discussie

10 2e en mij ivm grote moeite met hebben van positieve

Mvg

10 2e

10 2e 1D 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 14 februari 2020 13 23

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

To

Je wilt dus wel al zonder confirmatie de eerste positieven doorgeven aan de inzender en niet na spoed confirmatie

en het overleg met de labs

Dat is anders dan we hebben besproken toch

10 £2e

From

Sent vrijdag 14 februari 2020 12 46

10 2e

l@vggm nl1 BiMHM@ggdhvb nrTo RJ
m m fy m i

|@ erasm usmc nl IDS ddmicrobioloog
m m rjj m m

Cc m

Subject RE Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

Bests collega s

Naar aanleiding van de discussie en afspraken tijdens TC en daarna verder afstemmen tussen

M gaan we vanaf nu zo werken

^H\liet meer splitsen omdat we genoeg ervaring met negatieve monsters hebben opgedaan Negatieve

uitslagen worden direct doorgegeven
2 Bij positief resultaat geeft coordinerende lab een voorlopige uitslag af aan inzender en LCI en wordt spoed
confirmatie gedaan bij ander lab Dit doen we voor de eerste 10 gevallen Daarna laten we confirmeren los

3 RIVM is coordinerende lab op donderdag vrijdag en zaterdag Erasmus MC is coordinerende lab op zondag

maandag dinsdag woensdag
4 Dag dat casus aangemeld wordt bij coordinerende lab geldt komt monster volgende dag binnen dan test

het lab wat aanmelding heeft ontvangen overdag
5 Zo kunnen er ook in avond op RIVM en EMC monsters getest worden Al het materiaal dat voor 18 00 uur

binnen is wordt dezelfde avond nog getest Uitzondering ernstig zieke patienten op de IC of indien er een

andere casus is die op klinische gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00

op het lab kunnen zijn
6 GGDen worden verzocht er alles aan te doen om na aanmelden snel monsters af te nemen en te versturen

|en mijzelf10 2e

en

Met vriendelijke groeten

10 2s

10 2eFrom

Sent donderdag 13 februari 2020 16 38
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2e |@rivm nl |
l@ggdhvb nl Kll ]^J@ggdhvb nl

rivm nl

|@vggm nl

^»®rivm nl ^

|@vggm nlTo

l@rivm nl

l@rivm nl

m

rn m [0 m m

rivm nl rivm nlH W

l@rivm nl l@rivm nl •y^J@rivm nl

@erasmusmc nl

@rivm nl IDS ddmicrobioloog

@rivm nl

iM

l@rivm nl @rivm nl

erasmusme nlw [jj m

I0 2e|@rivm nl[ii

10 2e @rivm nlCc m

Subject RE Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

Dag

Bij punt diagnostiek willen

verwachtingen beter te kunnen managen

1 Niet meer splitsen omdat we genoeg ervaring met negatieve monsters hebben opgedaan
2 Bij positief geeft coordinerende lab een voorlopige uitslag af aan inzender en LCI en wordt spoed
confirmatie gedaan bij ander lab niet midden in de nacht

3 RIVM is coordinerende lab op woensdag vrijdag en zaterdag
4 EMC is coordinerende lab op maandag dinsdag donderdag en zondag
5 Dag dat casus aangemeld wordt bij coordinerende lab geldt komt monster volgende dag binnen dan test

het lab wat aanmelding heeft ontvangen overdag
6 Zo kunnen er ook in avond op RIVM en EMC monsters getest worden die uiterlijk voor in de avond op het

lab zijn liever voor einde kantoortijd op het lab

7 GGDen worden verzocht na aanmelden snel monsters af te nemen en te versturen

|en ik het volgende voorstel doen om de belasting op het lab te verminderen en10 2e

Voor bespreking morgen

Met vriendelijke groeten

10 [2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 12 februari 2020 14 49

l^vggmjTT^H 10 2e

I0 2e

10 2e 10 2el@vggm nl

rivmml^H
l@ggdhvb nl j |@ggdhvb nlTo 0 m

10 2eTivm nb

l@rivm nl @rivm nl IHiflfcQl

^[@rivm nl ^•|@rivm nl |@rivm nl

10]rivm nl rivm nlm

B§^Xivmjij f_
|@erasmusmc nl

rivm nl rivm nl

io|@erasmusmc nl pJrivm nl IDS

B@rivm nl10 2b [2bddmicrobioloog |@rivm nl |@rivm nl

10 2e @rivm nlCc

Subject Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda toe van het 6de Responsteam 2019 nCoV gehouden op vrijdag 14 februari van 09 00 uur tot 10 00 uur

Hierin vindt u ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het

RIVM in dezelfde ruimte als afgelopen dinsdag

10 129
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10 2» 101 28Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met

030 2747000

of te bereiken op het telefoonnummer

Hopende u hierbij voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2een

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 10 2e

3720 BA Bilthoven

Tel 31 10 128
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{1To irivm nl]

l@rivm nl]1Cc m

From

Sent

Subject RE concept lab inf@ct 12 COVID 2019 graag commentaar voor 12 00

11

Thur 2 13 2020 4 34 55 PM

Het was erg buffelen vandaag ik ben niet aan je suggesties toegekomen
Nivel moet een x terug komen in volgend inf@ct mn wat het oplevert
Casus definitie China is in SO verslag opgenomen

10 2eGroet

10 2b 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 13 februari 2020 11 54

@rivm nl j

@rivm nl [

I1CH2B 10H2 ClD22e 10 2e R l0 2e I0 2e {I0 2e

£0X26 g 10 2e

10 2e

@rivm nlTo

10 2e

10 2e

10 2e

1° |@rivm nl

10 {2e 10 2e

10 2e

@rivm nl

I10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlcunvm m

10 2e @rivm nl

10 2e 10 29 |@rivm nl

Subject RE concept lab inf@ct 12 COVID 2019 graag commentaar voor 12 00

Cc

Er staat nu niets in over hettesten van de nivel monsters heeft dat niet extra vragen opgeleverd
En de aanpassing door China waarbij ze ook niet lab bevestigde gevallen meenemen niet noemen

Verder geen opmerkingen

10H29 i0 t29 fcic»«9 I0 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 13 februari 2020 om 09 23 23 CET

Aan 10 2e 10 2» 2eI S rivm nl |@rivm nl

M 10 2e |@rivm nl l@rivm nlm

E 10 2e [
10 2e l 10 2s g 10 2b

10 2e

5 rivm nl ^

^B@nvmml

rivm nl |
l@rivm nl

|@rivm nlIn m rjji i

@rivm nl

@rivm nlCC

Onderwerp RE concept lab inf@ct 12 COVID 2019 graag commentaar voor 12 00

10 2»Hoi

Mooi bericht een paar kleine opmerkingen en suggesties
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 12 februari 2020 23 45

10 2e 1rivm nl rivm nlTo | H

erasmusmc nl rivm nl m |@rivm nlQ1 m m m

i2e |@rivm nl |@rivm nlm Qj m m

10 2e I0 2e|@rivm nl |@rivm nl |@rivm nlm

@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Subject concept lab inf@ct 12 COVID 2019 graag commentaar voor 12 00

Importance High

Cc m

Beste alien
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Hierbij de concept lab inf@ct 12 COVID 2019 nieuw coronavirus

Graag jullie commentaar voor morgen donderdag 13 2 2019 om 12 00

LET OP Het commentaar graag verzenden naar

mijn mail niet

We willen dit bericht z s m verzenden

aangezien ik morgen niet aanwezig ben dus ik lees10 2 s

Groet

10 2e

1G

10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijdinq Clb

10 2e
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To Signaleringsoverleg

|@rivm nl]
H@rivm nll

rivm nl]

l@rivm nl] 1
H@rivm nll

@rivm nl] JH
H@rivmx l10 2e [ 10 2e

I 10 2e

101 28 S 10 2e S

10 Ze 10 2e

10X2e | 10 2e

10X28

ra w

H@rivm nll lUiiffiai

arivm nl] K T

10 2eM

10 2em li
|@rivm nl] jrivm nl]w [n m

irivm nl] jrivm nl]
nvwa nl U
|@rivm nl]
M@rivm nl1 III

jnwva nl] jrivm nll BEm m m

l@rivm nll irivm nll H

|i 10 2e id amsterdamnl] DH@rivm nl] QQ

rivm nl] Ilifllfeai

mv w BE]

II 101 28

1 28 |i 10 28

IOKI 1O 2 0lO»p l 10 2e

li 10 28 P
10 2e

101 28 |iffl
10 2e | 10 2s Pffll

10 2e

10 2e I 10 2e

rivm nl] jrivm nl]m m B1 m «
a

rivm nll

@nvwa nl]
@rivm nl]

NVWA1lffip@nvwa nlV |
irivm nll

@rivm nllm m

l@ rivm nl] jrivm nl]
10 28 |i 10 2e

| io»e|IO 2e 1

Cl0 2e [ 10X2»1 10 2e l|
101 28

10 2e

10 2e cloxsi 10 2e [j
101 28

NVWA I]
fc@rivm nl] RMS

H@rlvm nl] M
H@nivel nl] [Q

10 2e

101 28

S 10 2e

m

10 2e

■
10 2s

10 2e

101 28 jrivm nl]
Srivm nll rivm n I]

irivm nll HMtQl

rn HI m

@rivm nl]

@rivm nl]

@rivm nl] LCR @lcr nl [ @lcr nl]
@rivm nl]

©rivm nl]

gnivel nl]
rivm nll

101 28 irivm nll H
101 28

10 2e

10 2e

10 2e

10X28 j

m M m

10 2g | 10 2e [I
10 2e 2e

101 28

101 28

jrivm nl] |
8jrivm nl]10X28 J 10 2e

10 2b I 10 2B

101 28 j 10 128

■

•

IffllifflU
WJJ IlU 101 28 H 101 28

10 2e

arivm nl]

H@rivm nl]

@rivm nl]

Drivm nl] M
~@vwa nl]

jrivm nl]

{1O 2e d0l 2« 10X20NIVEL NVWA]
m M rjj

NVWAf 5 rivm nl] NVWA l
l@rivm nll

ivwa nll

l@rivm nllm m iTil m

10 2eB@rivm nl]

jrivm nll

|@rivm nl] jrivm nl] ra

jrivm nll nvwai |@nvwa nl]0 m iTil

irivm nl] |@rivm nl]
18jrivm nl] |@rivm nl]0

10 2e | 10 2eirivm nll 10 2b |i 10X2b l@ggdm nl] |@rivm nl]
ferivm nl]

| NVWA J|

|@rivm nljHj Rl m

irivm nll
10 2e 10 P8l@rivm nl]

l@rivm nl]
|@rivm nl] IIHJ |@nvwa nl]

m m

From

Sent

Subject RE Conceptverslag SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 15 30u retour

Thur 2 13 2020 2 16 22 PM

10 2eDag

Omdat er wat discussie is over het volgende stukje tekst

Sinds een week he eft het RIVM in samenwerking met het Nivel de griepsurveillance bij de 40 huisartsen peilstations uitgebreid met

een test op de eventuele aanwezigheid van SARS CoV 2 om voorbereid te zijn op het monitoren van het aandeel van dit virus bij
mensen met een acute respiratoire infectie in het eventuele geval van grootschalige transmissie in de toekomst

Misschien dan zo

Sinds een week test het RIVM de monsters die routinematig gedurende het hele jaar ontvangen worden in de Nivel RIVM

griepsurveillance ook op SARS CoV 2 Nivel heeft voor de griepsurveillance 40 huisartsen peilstations Door deze monsters die

afgenomen worden bij patienten met een influenza achtig ziektebeeld of een andere respiratoire infectie ook te testen op SARS

CoV 2 wordt ervaring opgedaan met de test in deze setting Daardoor kan de test onmiddellijk ingezet worden om de verspreiding
van het virus in de algemene bevolking van Nederland in kaartte brengen als het virus in Nederland komt en gaat spreiden

Als het korter kan hoor ik het wel

Mvg

10 2e

From Signaleringsoverleg j
Sent donderdag 13 februari 2020 12 23

@rivm nl

101 28 @rivm nl

| 101 28
_

io 28 J dO 28 laBffflHH

101 28

10 2e 10 2a 10 2e @ rivm nl

g rivm nl

jM@rivm nl

| g rivm nl

@rivm nl

To h]

10 128

101 28 g 10 2e

101 28

10 28 [Ti]

E 101 28 @rivm nl

S3rivm nl10 2b 10 2e 101 28@rivm nl
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2e@rivm nl

@rivm nl

| S nvwa nl |

|@rivm nl

^|@nvwa nl

l@rivm nl ®
kp rivm nl |
|@rivm nl

m

10 2e g 10 2em [jj

[B^B^^B@rivm nl B
|@rivm nl mjflfiSB@ggd amsterdam nl

@rivm nl 1

|@rivm nlW

10 2e 101 29|@rivm nl |@rivm nl

B10 2e |@rivm nlj[i|

[@rivmml
I NVWA

10 2el@rivm nl l@rivm nlm m [q m

10 2e 10K2e fcl0 2e 10 2e|@rivm nl ^|@riym nl ®
^B@rivm1nl

ra

|@nvwa nl @rivm nl HtMcy
@rivm nl Q
M Bl@rivm nl Q

@rivm nl

10 2e ioll2j 10 2e

3 10 2e

llMBHBI mm g io 2e

i® 10M2

10 129alE2M@rivm nl

3@rivwa nl

|@rivm nl Q
@rivm nlNVWA 10 2e

l@nivel nl

l@rivm nl |@rivm nlm m m

|@rivm nl M@rivm nl |@rivm nl[j] m m

|@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl
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Subject Conceptverslag SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 15 30u retour

|@rivm nl2e m pj

10 29® NVWA | |@nvwa nl

Beste collega s

Hierbij het concept SO verslag van vandaag

Opgenomen signalen deze week

Binnenlandse signalen
XXXX Griep epidemie in Nederland

BuitenEandse signalen

3500 Verdere verspreiding nieuw coronavirus SARS CoV 2 vervolg

XXXX Toename van WPV1 poliomyelitis in Pakistan en cVDPV poliomyelitis mondiaal in 2019

XXXX Toename van dengue op de Franse Antillen en Frans Guyana

Reacties en commentaar ontvang ik graag voor 15 30u retour zodat ik hettijdig kan verwerken Alvast bedankt

10 2eMet vriendeliike qroet

10 29

10 2e

10 29
10 2e

101 29

10 29

RIVM Centrum Infectieziektebestrijdin g
Postbus 1 interne postbak 75

3720 BA Bilthoven
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E mail

Website htto sionalen rivm nl

ltairivm nl10 26
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Thur 2 13 2020 2 01 56 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 12

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 12

13 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten ontvangt u dit Lab inf@ctbericht met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Nieuwe naamgeving

• Uitgevoerde diagnostiek

• Locaties voor thuis isolatie

• Voorbeeldbrieven

• Therapie

• In voorbereiding

Bericht

Nieuwe naamgeving
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De WHO heeft de nieuwe naam bekend gemaakt voor de ziekte die het nieuwe coronavirus

veroorzaakt namelijk COVID 19 Het International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV

heeft ook het vims dat deze ziekte veroorzaakt hemoemd Voorheen heette het vims 2019

nCoV de nieuwe naam is SARS CoV 2 Vanafvandaag zal informatie over het ziektebeeld op

de RIVM website te vinden zijn onder de nieuwe naam COVID 19 De meest actuele versie van

de richtlijn en alle bijlagen vindt u ook onder de C’ van COVID 19

op https lci rivm nl richtliinen COVID 19

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

Conform het Generiek draaiboek is de GGD in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk

voor hetverzorgen van faciliteiten in de regio indien patienten met COVID 19 niet in het

ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

De GGD heeft de deskundigheid om te adviseren of een locatie hiervoor geschikt is Zo nodig

kan de deskundige infectiepreventie overleggen met het LCHV

Voorbeeldbrieven

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld met dank aan GGD

Twente

• Informatiebriefvoor een patient met COVID 19 opgenomen in een ziekenhuis

• Informatiebrieven voor een verdachte patient en voor een bevestigde patient met COVID

19 in thuisisolatie

• Informatiebriefvoor huisgenoten van een patient met COVID 19 in de thuisisolatie

• Informatiebriefvoor contacten van een patient met COVID 19

De brieven zijn te vinden op https lci rivm nl richtliinen COVID 19 onder het kopje

Informatiebrieven en zijn eventueel aan te passen aan het eigen GGD format

Therapie

Er is geen geregistreerde therapie voor COVID 19 Wei blijkt uit recente in vitro data en

diermodellen dat de polymeraseremmer Remdesivirvan de firma Gilead mogelijk zorgt voor

antivirale activiteit
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Daarom is er in China een gerandomiseerd onderzoek gestart naar de behandeling van COVID

19 bij de mens met Remdesivir Ook bij patienten met vastgestelde COVID 19 in Nederland is er

via het RIVM toegang tot deze experimentele therapie mocht de behandelend arts dit

geindiceerd vinden Deafdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van

het RIVM heeft ministeriele toestemming tot import van deze medicatie Bij een bewezen infectie

zal de LCI de contactgegevens van de firma Gilead en van DVP aan de behandelend arts

mededelen De intraveneuze medicatie inclusief behandelprotocol wordtdan beschikbaarvoor

de behandelaar

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

Contactgegevens

• RIVM LCI en LCHV

• RIVM dd viroloogl

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

| ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 {2e

10 2e

10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2s Clb RIVM

| | Erasmus MC

■ DVP RIVM H

regio NH FI

10 2e lO 2e C lO«2e 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM |

Clb RIVM |

10 2b Clb

RIVM |

RIVM H

RIVM ■
Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2® 10 2® Clb

10 2e 10 2b Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viappw2@rivm nl

Service

10 2e |@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct atmelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Subject RE Conceptverslag SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 15 30u retour

Thur 2 13 2020 12 27 54 PM

10 126Dag|

Dat was niet de intentie Het is juist bedoeld om voorbereid te zijn als het virus in NL land Onopgemerkte circulatie

aka casussen die niet aan casusdefinitie voldoen geen epilink gaan we met peilstations niet meten Er moet al

behoorlijk veel circulatie zijn voordat iemand die ziek is naar de huisarts gaat dat ook nog een peilstation is dan

ook nog gekozen wordt om bemonsterd te worden Eerder zien we dan ernstige gevallen in ziekenhuizen opduiken
Als het NL is kan het wel gebruikt worden om het ziektespectrum beter in beeld te krijgen maar onopgemerkt in de

zin van asymptomatische geinfecteerden gaan we er ook niet mee vinden Verwachtingen van dit labinitiatief niet te

hoog insteken Maar er kan een treffer tussen zitten zoals een aantal jaren geleden A H1N2 reassortant die verder

in NL nooit meer is gevonden

Mvg

10 2e

10 26 10 129 @rivm nlFrom
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Subject RE Conceptverslag SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 15 30u retour

|@nvwa nl m

Beste collega s

De coronavirus is niet opgenomen in de Nivelsurveillance om voorbereid te zijn voor het monitoren van etcetc

Het is bedoeld om onopgemerkte circulate op te sporen

Het knelpunt van persoonlijke beschermingsmaatregelen hoort niet in een signaleringsoverleg verslag thuis Graag

verwijderen

Verder akkoord

Groet 10 2e

om voorbereid te zijn op het monitoren van het aandeel van dit virus bij mensen met een acute respiratoire infectie in het

eventuele geval van grootschalige transmissie in de toekomst Er is door zorgverleners uit de eerste lijn in een aantal gevallen aan

de GGD gemeld dat er een knelpunt bestaat in de bestelling levering van persoonlijke beschermingsmiddelen met name de FFP 2

maskers

From Signaleringsoverleg
Sent donderdag 13 februari 2020 12 23
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Subject Conceptverslag SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 15 30u retour

101 26 |@nvwa nl Rj

Beste collega s

Hierbij het concept SO verslag van vandaag

Opgenomen signalen deze week

Binnenlandse signalen

XXXX Griep epidemie in Nederland

Buitenlandse signalen

3500 Verdere verspreiding nieuw coronavirus SARS CoV 2 vervolg

XXXX Toename van WPV1 poliomyelitis in Pakistan en cVDPV poiiomyelitis mondiaal in 2019

XXXX Toename van dengue op de Franse Antillen en Frans Guyana

Reacties en commentaar ontvang ik graag voor 15 30u retour zodat ik het tijdig kan verwerken Alvast bedankt

Met vriendelijke groet|
d Rj

I 030
030

10 26

101 26

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 interne postbakEES
3720 BA Bilthoven

E mail

Website http siqnalen rivm nl

l@rivm nl101 26
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ITTEfUilWMurium nil

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 40 PM

To

From

Sent

Subject SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience [jijjj£j

buiten kantooruren

jook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2a

10 [2e 1Q 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hopkins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM f^^l
RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb I0 2e 10 2e 10 2e

KMfeSI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

1° 2»U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 1° 2»To SignaleringsoverleglM
3irivm nl]

l@rivm nll @rivm nll
10 2e [j 10 2e 5

10 2s j 10 2e

»«■ |i 10 2e U dJ JilIU 10 2e

10 2e O

2s [ I0 2e 1
| 10 2e j 10

[i 10 2e | JiJii r
nllillll 10 2e || 10 2e

io pe j io 2e csama

[ 10 2e

I 10 2a
@rivmjilj arivm nl]
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m 10 2e

10 2a{5 rivm nll irivm nl] n1

10 2e mnlV m

10 2e |
10 2» | 10 2b

i 10 2e M
10 2e [j 10 2a J
10 2e || 10 2e

10X28 |i 10 2e

10 2e f| 10 2e

10 2« |i 10 2e

i 10 2«

| 10X28

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

I 10 28

IWKUB 10X28 I
I0 2e

10 2e

10 28 U W I | 10 2
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■I liiiiJiiiU io 2e

10X28
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10 Ze 10X28 f 10 28
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io 2e Midi MB 1Q 28

I0 2e

li10 28 10 28 2

i10 2e

10 2e

10X28

10X28

fi 10 2e

10 28

iox2e i io 2e Msaa
10 28 J 10 2e

J 10 2b

1 10 2e

101 28 |
HilBMWl 10 2e
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B
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lox2e IO 2e

10 2e
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| 10 2e
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10 2eNVWA] I
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|@rivm nl]
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10 2e 10 2e

10X28

m

10 28 j
10 2e [ 10 2e

10 2e [i 10X28

10X2e 5 10 2e

10 2e [] 10 2e

10X28

10 2e 5 10 28

10 2e | 10 2e I
10 2e

_ j 10 2b

@rivm nll @rivm nl]
10 2e@rivm nl] ■@rivm nl]M nR

H@rivm nllJ
arivm nl] |
■ IXDnivel nil

[|| i0 2e

1Q 2e@rivm nl]J
6rivm nl] B
|@rivm nl]

10 2e

10 2em

10 2e 5 10 2b S
CH io 2b

rgm
[|d i l llU 10X2e ^^^

I 10 2b wBWIBia

EH 10 2e WM
10 2e [j 10 2e igBIHWril

|@vwa nl]
jrivm nl] NVWA[^B
[tfeQM @rivm n I ]

IHX2» | 10 2e

10 2e 10 2b

10 2e | 10 2e

10 2b j 10 2s m

IliilidJuLUl 10 2e H

10 2e 5
10 2b J 10 2e

10 2e

10 2e | 10 2s

|1»K2 | 10 2e

10 2e ]

10 2e J 10 2b

10 2e

■@rivm njl
rt rivm nil1 I

w

@nvwa nlj10 2b m
10X28 10 2e 10X28

10 28 10 2B

10 128 J 10 2e O

10 2b 5 10X28 Ism
10X28

10 2e |j 10 2e 10 2e | 10 |

10 2b |
|@rivm nl]SOBEl

10X2e a
10 28 10 2b 10 128@rivm nl]

@rivm nll

VWA |

@rivm nl]
|@nvwa nl]

10 2e 10 2eia 2e

10 128 10X26 @rivm nl]Cc

From

Sent

Subject nagekomen signaal over hepatitis A uitbraak op basisschool voor SO verslag vandaag

Signaleringsoverleg
Thur 2 6 2020 2 16 36 PM

Beste collega s

10 2e

buiten reikwijdte

Subject Conceptverslag SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 14 30u retour

Beste collega s
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buiten reikwijdte

Binnenlandse signalen

buiten reikwijdte

BuitenEandse signalen
3500 Verdere verspreiding 2019 nieuw coronavirus 2019 nCoV in en buiten China en eerste gevallen in Europa vervolg

buiten reikwijdte

Reacties en commentaar ontvang ik graag voor 14 30u retour zodat ik het tijdig kan verwerken Alvast bedankt

Met vriendelijke groetj
110 2e

T
10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e 10 2e

Epidemiologie en Surveillance

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 interne postbakff
3720 BA Bilthoven

E mail

Website http siqnalen rivm nl

l@rivm nlt«
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tTTEfU ilW Murium nil

RIVM Lab lnfact

Wed 2 5 2020 3 17 49 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 10

To

From

Sent

Subject

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 10

5 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1

en 3 februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende infomnatie over de volgende

onderwerpen

• Casusdefinitie

• Actuele cijfers

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

• Stappenplan bevestigde patient

• Osiris vragenlijst online

Bericht

Casusdefinitie
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De LCI ontving de afgelopen dagen diverse signalen dat de nieuwe casusdefinitie waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen extramurale en intramurale patienten tot onduidelijkheid leidt

over het beleid op het grensvlak tussen extramuraal en intramuraal zoals de spoedeisende hulp

Daarom zal de casusdefinitie a s vrijdag opnieuw in het Responsteam worden geagendeerd

Daama voigt een Lab inf@ct bericht

Actuele cijfers

Op de RIVM website is nu een link opgenomen naar de website van de John Hopkins

Universiteit De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal

gediagnosticeerde patienten met het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het

aantal patienten dat gezond verklaard is De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de

informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen

zitten in de daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de

websites van de WHO en ECDC

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt tot ‘Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N De url van de richtlijn is

httas lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de meest actuele versie van de richtlijn en alle

bijlagen De bijlagen zijn opnieuw gerangschikt

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme

2 Stappenplan bij een bevestigde patient met 2019 nCoV

3 Thuisisolatie van een patient met 2019 nCoV

4 Protocol beleid contacten van een patient met 2019 nCoV

5 Arbo inf@ct

Omdat directe hyperlinks naar de bijlagen niet meerwerkzaam zijn zodra de bijlage wordt

aangepast zal voortaan in Lab lnf@ct berichten alleen gebruik worden gemaakt van hyperlinks

naarde richtlijn pagina

Stappenplan bevestigde patient

Bij de LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ is als bijlage 2 een stappenplan opgenomen

waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden na een bevestigde infectie met

2019 nCoV
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Osiris vragenlijst online

Sinds gisteren is aan Osiris het meldsysteem voor melding van GGD aan RIVM een vragenlijst

over 2019 nCoV infectie toegevoegd Aan de GGD en wordt gevraagd bij een melding van een

verdenking op 2019 nCoV infectie waarbij diagnostiek wordt ingezet deze vragenlijst in te

vullen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030]
• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010^
Qjbuiten kantooruren 010 fJjjjj|S|

□ok buiten kantooruren bereikbaar

jook buiten kantooruren bereikbaar

10 2«

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hopkins universiteit

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD Geldetland Midden

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s Clb10 2e

10 2e10 2e 10 2e Clb

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
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geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Hetberichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viai0H2@ rivm nl

Service

1Q 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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tTTEfU ilW Murium nil

RIVM Lab lnfact

Mon 2 3 2020 4 18 37 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

To

From

Sent

Subject

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide tervigkeer Nederlanders nit Wuhan

Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie
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gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht geval

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een tonginfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keeipijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke
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beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV infectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgtveel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan

Op 3 februari zijn 15 Nederlanders en 2 partners met een speciale vlucht onder begeleiding

teruggekeerd uit Wuhan Zij zullen conform de afspraken met de Chinese autoriteiten na hun

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD Brabant Zuidoost coordineert de

monitoring van deze personen in afetemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030]
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010 70 33

@ buiten kantooruren 01 Oj

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2»

I0 2e
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Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• dagelijkse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM |

Clb RIVM

GGDZuid Holland Zuid

■ Clb RIVM

10 2e l Clb RIVM B

■ Clb RIVM |
NHG

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s Clb10 2e

1 10 2e10 2e 10 2e | Clb

10 26 Clb RIVM 10 2S Clb RIVM10 2»

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 28 |@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

U ontvangt deze e mail op het mailadres

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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ITTEfUilWMiiir ivrn nil

RIVM Lab lnfact

Sat 2 1 2020 1 31 02 PM

To

From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 8

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 8

1 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op ons Lab inf@ctbericht van gisteren 31 januari jl_ ontvangt u een SPOED

Lab infactbericht over de aanpassing van de casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek bij

patienten in het ziekenhuis We verzoeken de artsen microbioloog deze aanpassing binnen hun

ziekenhuis te communiceren naar de relevante specialismen

Bericht

Zoals gisteren reeds aangekondigd heeft de WHO een nieuwe casusdefinitie gepubliceerd Dit is

aanleiding voor ons om onze casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek aan te passen Er

wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal die is niet

gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden opgenomen Alleen

voor patienten die in het ziekenhuis opgenomen worden is het epidemiologisch criterium

uitgebreid naar een verblijf in heel China
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Casusdefinitie

Verdacht geval

ExtramuraaI ongewijzigd

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meervan de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoirziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een longinfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Indien u vragen heeft over een verdenking op 2019 nCoV infectie kunt u contact opnemen

met de LCI

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 jook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030 ^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e
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• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010|

BBbuiten kantooruren 010^^^^J

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO {zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Erasmus MC

ggd zuid vumr

io 2e Cib RIVM 10 2e Clb RIVM |

| Cib RIVM

10 2e

10 2e Cib RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viam@rivm nl

Service

t10 2a |@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

U ontvangt deze e mail op het mailadres

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2» |10 2«To M fflrivm nil |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent Sat 2 29 2020 11 54 32 PM

Subject diagnostiek en OMT groepje
gooaledoc Overweaen bii laboratorium diaonostiek SARS20200229 docx

Hoi 10 2e

10 2c 10 {2e 10 2e

10 2g

Vandaar de opzet van het stuk ik google docs ik vond het een goed stuk maar wie nu precies wat ging doen was

me niet duidelijk

Het document in google docs is later aangevuld ik stuur het jullie door want niet iedereen kan erbij

Vanaf Dit alles in acht nemende

Het RIVM lijkt er wel nadrukkelijk bij betrokken en het ziet er goed uit

is voor mij nieuw

Ik kan niet goed beoordelen waar het probleem zit

Ik ga naar bed en zie het morgen wel

Zijn er nog veel positieven te verwachten

Ber erg benieuwd hoe het verder gaat lopen en hoeveel gevallen er komende week zullen zijn

Groet

From

Sent zondag 1 maart 2020 00 06

10 2e

10 2e 10 {2eTo

Subject FW NVMM advies SARS CoV2 dx_v5

Voor zover ik begrepen heb is dit wat besproken is in diagnostiek OMT groepje met^^2als m jn vervanger Prima

advies Ik ga nog zoeken naar of er iets is over betrekken van 12 labs bij uittesten van commerciele diagnostische
kits

Mvg

10 2e

From Secretariaat | NVMM j
Sent zaterdag 29 februari 2020 13 04

To Secretariaat | NVMM f
Subject NVMM advies SARS CoV2 dx_v5

10 2e @nvmm nl

10 2 |@nvmm nl

Geachte leden van de NVMM

Bijgaand vindt u het advies van de NVMM met betrekking tot de diagnostiek naar SARS CoV 2

Met vriendelijke groet

10 2e

Voorzitter NVMM
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Secretariaat Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie NVMM

P a Izore Centrum Infectieziekten Friesland

Postbus 21020

8900 JA Leeuwarden

t 058 2939249

^NVfviM
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@ lumc nl [ ItifllfcOM @lumc nl] 3 erasmu smc nl I KIBMfegiMj@erasmusmc nn KlJItQl

@rivm nl] iiiai^i@ggd amsterdam nl[jiBffl^@ggd^msterdam nl]
5 erasmu5iTic nir Bj55EM1@erasmusmc nll [jjj£2£Q

10 2e 10 2aTo

[ ©rivm nl

10 2eCc

I0 2eerasmusmc nl
^

@erasmusmc nl]
@rivm nl1 m Igai@nvmm nimjaieQl@nvmm nl1

m us

10 2eFrom

Sent Fri 2 28 2020 12 46 34 PM

Subject RE tekst voor labinf@ct
CONCEPT Lab inf@ct 20commtkv3na overleq met Ann docx

Hoi

Laatste versie na overleg BE

@lumc nl [[
Sent vrijdaq 28 februari 2020 13 18

|@lumc nl]From 10 2e 1

0 28 ^B@erasmusmc nl |
|@ggd amsterdam nl

To

I0 2e |@erasmusmc nl 10 2e @erasmusmc nl 10 2eCc m

IlMtlDlfa nvmm nl

Subject RE tekst voor labinf@ct

Ik heb het grootste deel van jullie eerdere aanvullingen niet overgenomen in onze aanbeveling Zie bijgevoegde laatste versie Deze

versie ligt nu bijUUJJj^S en hoop ik vanmiddag aan de leden te sturen

Het zou mooi zijn als deze overeenkomen

Groeten^^

10 2S 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 12 39

10 2e 10 2e 10 2e10 28 |@lumc nl |@erasmusmc nlTo

|@rivm nT

10 2e 10 2e ^@ggd amsterdam nl |
l@erasmusmc nl

|@rivm nl ^J^ggda msterd am n I

|@ erasm usmc nl

Cc

10 2el@erasmusmc nl1 ^|
|@rivm nl

|@erasmusmc nl m

101 28

Subject tekst voor labinf@ct

Importance High

Beste 10 2e

Zouden jullie naar de tekst mbt diagnostieMcunnen kijken
Ik heb overlegd kreeg het eerste tel even niet te pakken

Als jullie akkoord gaan kan het mee met het labinf@ct

Hartelijke groet

10 2s

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit berrcht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het benefit te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2e

10 2e

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent Tue 2 25 2020 4 07 58 PM

Subject results labs

resultaten runcontrole en panel met E qen en RdRP aen PCR v3 pdf

I don t think you had this

These are the results of the 12 labs

From

Sent dinsdag 25 februari 2020 08 42

10 2e

l@vggm nl I iiaiEQM@qgdhvb nl 10 2sTo w m m

2s ss

l@erasmusmc nl I IDS ddmicrobioloogm m [n m m

10 2e l@erasmusmc nl 10 2em mj

Subject RE Agenda 8e RT COVID 19 25 februari 2020 09 00 uur

Bijgevoegd document over voorbereiden labopschaling wat ik in een aantal hardcopies mee zal nemen

Mvg

10 2e

10 2s 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 10 22

10 2»

10 2«|

10 29 10 2a@vggm nl |@vggm nl

@rivm nl B|
l@ggdhvb nl | |@ggdhvb nl

|@rivm nl

To M

[10 2e g 10 2e

10 2s

10 2e22USH@rivm nl

@rivm nl C 10 2« |@rivm nl ^nvm nl

@rivm nl

PJ

10 2e |@rivm nl W

10 2e |@rivm nl l@rivm nlm [j] m m

2e i 2e^|@rivm nl [j _

l@erasmusmc nl1

|@rivm nl |@rivm nl j

3 2e @erasmusmc nl ^rivm nl IDS

|@rivm nl

m

@rivmml ^H 10 2e g 1 0 2eddmicrobioloog |@rivm nl

|@rivm nl l@rivm nl |@rivm nlm m m m

10 2e |@erasmusmc nl

Subject Agenda 8e RT COVID 19 25 februari 2020 09 00 uur

|@erasmusmc nl j |@rivm nl

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 8de Responsteam COVID 19 gehouden op dinsdag 25 februari van 09 00 uurtot 10 00 uur

Hierin vindt u ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het

RIVM in U1 42

Tevens als bijlage toegevoegd het rapport Flitspeiling voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

U kunt inbellen via Go To Meeting

Pleas^oii^TT^TTeetin^rorTwoui^omDuter^ablet or smartphone
10 2g

You can also dial in using your phone
Netherlands ]
Access Code ^^^^^^^^afsluiten met een

W

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met 10 2e of 10 2e te bereiken op het telefoonnummer

Hopende u hierbij voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet
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10 2e 10 2een

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbal^E
3720 BA Bilthoven

Tel 10 2e
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10 2e

10 2e

10 2eTo @rivm nl]
From

Sent Mon 2 24 2020 1 32 47 PM

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

From RIVM Lab Infact [n^^3l@nieuwsbrieven rivm nl]
Sent maandaq 24 februari 2020 14 32

10 2eTo

Subject Lab Inf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd S@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 14 van maandag 17 febmari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

• Casusdefnitie

• Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

• Reisadviezen

• Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

• Monsterafriame

• Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM
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• In voorbereiding

Bericht

Casusdefinitie

Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afstemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie
”

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV
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2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gehieden

met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provincies Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die

in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokale transmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de iklinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diaanostiekalaoritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen
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Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te overwegen bij patienten met een

pneumonie zonder dutdelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen

Voor actuele reisadviezen kunt u terecht op de website van Buitenlandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten’ toegevoegd aan de casusdefinities Onder een Uitgesloten

aeval in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdachte casus de status GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen

Bij een conclusieve testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar ‘GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten weer op EPIcommentaar als de 14

dagen monitoring nog nietzijn afgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven

en zet de GGD de casus op GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn afgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status ‘RetourEPT EPI sluit de casus af met de status ‘AkkoordEPI

Osirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname



14593441

Uit een studie van Y Yana iiit China is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaanostiekalaoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS

De dag dat een casus aangemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraaa heeft ontvangen

Uitzondering ernstig zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op klinische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten
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Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

bulten kantooruren

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantoomren bereikbaar10 2e

10 2e10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daqeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM |

M Clb RIVM

GGD regio Utrecht^^

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

t0 2e 10 [2e 10 Z«I Clb

10] 2e [101 28 Clb RIVM 101 28 Clb

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken
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De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvidic 2@rivm nlEen overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afmelden

mm l@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de atzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2« I 10K2e
10 2e

10 2e ■■

10 2e [ 10 2

10 2e || 10j 2e
To @rivm nll @rivm nll

10 2eCc |@rivm nl] @rivm nl]
From

Sent

Subject

Thur 2 20 2020 5 27 44 PM

FW AMCU gaat zelf testen

Hoi 10 2e

Ik he^nef even met n 10K26 gesproken hierover

Ik begrijp uit de brief die bij de materialen voor de opschalingslabs zat dat de code voor welk sample positief of

negatief is nog niet is gestuurd
Dat zou betekenen dat de test in het AMC nog niet gevalideerd is Of hebben ze wel al de code gehad
Resultaten rapporteren

Rapportage zo spoedig mogelijk binnen twee weken na ontvangst van deprimers enprobes en hetpanel
Graag de resultaten van hetpanel indusiefinformatie ovej gebruikte apparatuur en andere condities aan ons sturen

Hien oor vindt u een Rapportagefonnulier bijgexoegd Rapportageformulier wordt u voor invuL en verstuurgemak ookper email toegestuurd Wij zullen u na

ontvangst van resultaten van alle opschalingslabs de decodering van hetpanel sturen Een rapport met resultaten van alle laboratoria vo gt na venverkmg van

alle gegevens De resultaten zullen indien mogelijk ook gebruikt worden voor eenpublicatie
Vragen
Voor acute vragen over bovenstaande kunt u bellen met

10X26 @rtvm nl voor evaluatie

10X2810 2e pfbuiten kantooruren 3131 10 2b

Ik begreep van

hebben de tijd tot 24 februari

10 2e datca 6 opschalingslabs de resultaten terug hebben gestuurd 5 dus nog niet En ze

Morgen tijdens het RT bespreken
In labinf@ct nogmaals duidelijk opnemen dat een positief resultaat altijd door een tweede lab moet worden

geconfirmeerd
En dat in de containment fase het testen door EMC RIVM wordt gedaan

Je zal niet kunnen tegenhouden dat labs en zeker de opschalingslabs het zelf gaan doen volgens hun eigen
criteria Maar wat ze dan gaan doen met een uitslag moet denk ik wel heel goed worden afgesproken

Zi^e morgen

From

Sent donderdag 20 februari 2020 16 26

10X26

10 2eTo

Subject AMCU gaat zelf testen

Hoi

Hoe gaat de communicatie dan als er een positief signaal is

Wordt dat dan geconfirmeerd
Groet

Sjf
C” s

D i» EE2H9
arts microbioloog Amsterdam UMC beltin

Zij hebben de casusdefinitie voor hun ziekenhuis aangepast koorts nemen ze niet meer mee Ze hebben namelijk een verdenking gehad

die aan alle criteria voldeed maar 37 9 temp had Een uur later had de persoon wel koorts Hier was veel verwarring over Mede omdat

uit een recente publicatie van de eerste 1000 gevallen blijkt dat maar een minderheid van de gevallen koorts had is tot dit besluit

gekomen

Als ze diagnostiek willen inzetten zullen ze dit eerst met ons overleggen en bij akkoord door ons EMC laten inzetten Als wij niet akkoord

gaan gaan ze zelf diagnostiek inzetten Dit kunnen ze in het AUMC

Vraag

Signaal voor RT OMT

Antwoord

Doorgestuurd aan^^^ gg^Jen

Overlegd met

10X26
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10 2e
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

0

Nieuw coronavirus 2019 nCoV in China

Stand van zaken

Datum 06 02 2020

Beste collega s

U ontvangt dit bericht als deelnemers van het Platform Preparatie voor A ziekten

In dit bericht geven we u graag aanvullende informatie over de huidige stand van

zaken met betrekking tot de uitbraak van het nieuw coronavirus 2019 nCoV in

Wuhan China en de risicoschatting voor Nederland

Huidige stand van zaken in Wuhan China

In de metropool Wuhan in China is op 31 december een cluster patienten met een

pneumonie geidentificeerd waarbij een nieuw coronavirus vastgesteld is Het

merendeel van de patienten had destijds een link met de Huanan seafood market

in Wuhan waar ondermeer vis en levende dieren worden verhandeld

Hoewel er dagelijks nieuwe ontwikkelingen worden gemeld zowel door de WHO en

ECDC alsook in de media is er nog veel onbekend over het 2019 nCoV het

spectrum van ziekteverschijnselen en de wijze van verspreiding

Volgens de WHO en de ECDC zijn er tot nu toe in China 28 060 patienten gemeld
bij wie het nieuwe coronavirus is gedetecteerd en zijn er 565 personen overleden

waarvan een in de Filippijnen Buiten China zijn er tot nu toe 216 mensen

gedetecteerd met 2019 nCoV in totaal 24 landen De epidemie ontwikkelt zich

momenteel snel de actuele epidemiologisch situatie is te volgen via de website

van de WHO en het ECDC De Johns Hopkins Universiteit houdt een dashboard bij
met realtime data over het aantal gediagnosticeerde patienten het aantal

overleden patienten en het aantal patienten dat gezond verklaard is

Risicoschatting voor Nederland

De meeste zieken komen uit de regio Wuhan in China De meeste buiten China

gediagnosticeerde patienten zijn in de regio Wuhan geweest of hadden contact

met iemand die besmet was met het nieuwe coronavirus

Het is mogelijk dat het virus ook in Nederland bij een persoon zal worden

aangetoond Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar

Nederland komen en hier ziek worden Omdat de ziekte van mens op mens

overdraagbaar is is het belangrijk dat de contacten van een patient nauwkeurig in

kaart worden gebracht en worden gemonitord om zo een verspreiding van de

ziekte te voorkomen

Op advies van het OMT en bekrachtigd door het BAO is de infectie met 2019 nCoV

een meldingsplichtige ziekte in groep A geworden Dit betekent dat de

behandelend arts en het hoofd van het laboratorium al bij het vermoeden van de

ziekte dit telefonisch moeten melden bij de GGD De actuele casusdefinitie van

een vermoedelijke of bewezen infectie met 2019 nCoV vindt u in de LCI richtlijn

Pagina 1 van 2
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Voor deze A ziekte is echter geen centralisatie van zorg nodig Opname van een

verdachte patient kan in strikte aerogene isolatie een faciliteit die in alle

Nederiandse ziekenhuizen beschikbaar is Fasering volgens de

opschalingssytematiek voor A ziekten is daarom niet van toepassing

Op 30 januari heeft de WHO de uitbraak van 2019 nCoV uitgeroepen tot een

Public Health Emergency of International Concern PHEIC Voor Nederland heeft

de PHEIC status geen praktische consequenties Het WHO Emergency Committee

komt uiterlijk over 3 maanden opnieuw bijeen om de situatie weer te beoordelen

Aanvullende informatie

De LQ richtlijn biedt meer informatie over het nieuwe coronavirus 2019 nCoV

meldingsplicht casusdefinitie en maatregelen bij een verdachte patient

RIVM https www rivm nl coronavirus nieuw coronavirus in China

ECDC https www ecdc europa eu en novel coronavirus china

WHO https www who int health topics coronavirus

zie hier ook Technical documents for novel coronavirus

De relevante professionals worden middels Lab inf@ct berichten regelmatig op de

hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en inhoudelijk beleid

Mocht u aanvullende vragen hebben kunt u contact opnemen met de LCI

I rivm nl of 310 2e 10 2e

Met vriendelijke groet

I irivm nl

I rivm nl

I a rivm nl10 2e 10 2e
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10 2 10 2e 10 2eTo |@rivm nl] irivm nl]
10 2e

10 2e
|@rivm nl]S

From

Sent Sat 2 29 2020 6 10 10 PM

Subject Scenario’s Hoog risico groepen

Ja wel een leuk idee laten we dit maandag bespreken Ik ben vail plan morgen eind van de middag het scenario document

rond te sturen vooral eerst om de stmctuur af te stemmen deze interventie zou erin kuimen passen

Groet

10 2s

|@rivm nlFrom

Date 29 February 2020 at 06 24 17 CET

10 2e 10 2e

@rivm nl @iivm nlTo 10 2e 10 2e 10 2e 10 2b

l@rivm nl10 2e m

Subject Re mogelijke leden

Goedemorgen

Ik lieb een ideetje wat ik wil delen

Gisteren hadden we het over risicogroepen advies richtlijnen veiligheidsregios etc etc

Wat als we voorstellen om alle mensen die jaarlijks voor de griepprik worden uitgenodigd een brief te sturen met daarin de

mededeling dat ze waarschijnlijk ook corona risico zijn tips advies voor him om leven aan te passen en wat ze moeten doen

m geval van symptomen hoe we exha infonnatie voor deze groepen organiseren en de relevante info betreft de

veiligheidsregio waar ze wonen

Nu deze brief is goed voor de doelgroep maar het voorbereiden van deze brief is een perfect excuus om het systeein
GHORvRI\TVl VWS etc een beetje te testen en vorm te geven qua mitigatie Vooral als de insteek is om dit vanuit de

veiligheidsregio te sturen met een landelijke coordinate dus 25 net lets verschillende brieven met een ok uit de regio En

om de content van de brief op tijd rond te hebben moeten andere processen misschien worden versneld bijvoorbeeld
organiseren van dat meldnummer naast 112 Ook is er dan een lijst van risicogroepen per veiligheidsregio iets wat ik hoop
dat er al is maar daar weet ik met

Dus een deadline v d tekst voor komende vrijdag oid lets snels maar wel mogelijk En nu de meeste veiligheidsregios nog
geen gevalien hebben is dit misschien de week om dit te doen

Gewoon een idee

Groeten

10 2s

10 2eFrom

Sent Friday 28 February 2020 17 17 20

10 2e C10 2e d0 2eTo

Subject RE mogelijke leden

En voor wie te benaderen

Vaste leden LHV en ARBO lijkt me prima
We zouden kunnen overwegen de overige vaste leden vanuit de kliniek en NVMM

benaderen metde vraag ofen wie ze af zouden willen vaardigen
Groeten

10 2e te

10 2»
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Dr ing

HagaZiekenhuis Den Haag Leids UMC

Dr j m

Leids UMC NVMM

10 2eFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 17 13

10 2a t0 2i 10 2» 10 2s|@rivm nl |@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE mogelijke leden

Voor de scenario s mogelijk relevant HPE guidance for health transport education employers and social care

https www gov uk government collections covid 19 guidance for non clinical settings and the public

https www gov uk government publications wn cov guidance for primary care

https www gov uk government publications wuhan novel coronavirus infection prevention and control

10 2e 10 2s @ rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 16 28

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

@rivm nl

Subject mogelijke leden

Vanuit de lijst email heb ik zelfeven opgezocht

Huisarts zat er namens de LHV we zouden haar eventueel kunnen vragen voor een

vrij willig en

I l 5 lhv nljDr 10 2s 10 2s

10 2e

Landelijke Huisartsen Vereniging

Bedriifsarts ARBO li jkt me goed om de ARBO erbij te hebben

Ktftamsterdamumc nnDr 10 2e Q I0 2e

10 2e

AMC Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Ziekenhuis is moeilijker
Geen direct idee Misschien ook minder relevant voor nu

Lijst toegevoegd

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent 28 February 2020 16 02

10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nlTo

10 2e|@rivm nl |@rivm nlfn [n

Subject RE Adviesbrief OMT COVID 19
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10 2e 10 2S l@rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 14 44

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo m

lfgrivm nl

Subject FW Adviesbrief OMT COVID 19

From ^^ j^ 5 rivm nl

Sent vrijdag 28 februari 2020 12 13

nl^

Subject Adviesbrief OMT COVID 19

Geachte deelnemer aan het OMT COVID 19

Bijgevoegd treft u de adviesbrief van het OMT COVID 19 Dit advies is zojuist verzonden naar het ministerie van

VWS Wij willen u vragen totdat deze brief openbaar gemaakt wordt deze als vertrouwelijk te behandelen

Wij danken u graag nogmaals voor uw bijdrage

Met vriendelijke groet

Namens de voorzitter prof dr 10 2e

Prof dr 10 2e 10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 postbak^
3720 BA Bilthoven

tel 10X2e
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@rivm nll lUfllfc10 2e 10 2e

10 2e |j 10 2e

10 2eTo ©rivm nll

10X26 26 101 26@rivm nl] @outlook com]
10 126

10 26

10 2eCc @rivm nl]
From

Sent Fri 2 28 2020 10 00 51 AM

Subject progress on coronavirus modelling

Dear all

You all have heard that there is now a COVID 19 case in the Netherlands This doesn t change too much for our

activities but highlights the need to calculate the impact of measures for containment and mitigation We have

achieved quite a lot in the past days in increasing our understanding of the novel coronavirus

we are coordinating with other countries in the WHO call scenario studies which scenarios and which parameters to

use

presented the scenario s at the Outbreak Management Team this helps to coordinate with all the

partners to prepare and increase health care capacity
finished the analysis of the Shenzhen data

10 2e

10 2e

RBCTaot his estimates for CFR in China for different regions without assuming exponential growth
Dongxuan calculated the incubation times for Shenzhen and found that index cases of clusters are often male and

a bit older the contact cases in a cluster are often female and younger

got very good estimates of the proportion asymptomatic after infection

Ou^olleagues in Hasselt and Vancouver who are working on the Tianjin data collected by Dongxuan reported serial

intervals back of around 4 days and incubation times of 4 7 days depending on the time at which they were

observed

I must have forgotten lots of other important things sorry for that

We heard from our colleagues at Johns Hopkins University that they just finished a paper out on the Shenzhen data

on the positive side we now know the attack rates by age among contacts we know that the age group up to 20 yr

has an infection attack rate like others but doesn t appear to have symptoms and doesn t appear to be as infectious

on the down side we have to rework some parts of our Shenzhen paper before it goes out Since there was a hiccup
in the calculation of the serial interval we will put our Shenzhen paper on hold for a few days

Thank you so much for all the hard work Now we have to turn towards calculating the impact of intervention

measures We are in an excellent position to so as we have a decent grip on the epidemiological characteristics of

the disease

Best

|RIVM| Center for Infectious Disease Control |RoomJE^ I Mail P O Box 1 3720 BA Bilthoven | Visitors Antonie

van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven [Netherlands | Email

Leiden University Medical Center | Department of Biomedical Data Sciences | Room^^^^l Mail P O Box 9600

2300 RC Leiden | Visitors Einthovenweg 20 2333 ZC Leiden Netherlands | lnmr nl

10X2e

10X26

10 2e
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10 2e 10 2eTo |@rivm nl]
I0 2eFrom

Sent Wed 2 26 2020 4 13 18 PM

Subject FW staat in agenda Agenda OMT COVID 19

Agenda 57e QMT COVID 19 pdf

Deelnemerslijst 57e OMT CQVID 19 pdf

Brochure landeliike adviserina bii infectieziekte dreiainaen en crises pdf

From LCI ^@rivm nl

Sent dinsdag 25 februari 2020 18 01

To LCI ^@rivm nl

Subject staat in agenda Agenda OMT COVID 19

Geachte deelnemer aan het OMT COVID 19

Op donderdag 27 februari zal er een Outbreak Management Team OMT over COVID 19 plaatsvinden Let op deze datum is

vertrouwelijk We willen u verzoeken hierover niette communiceren i v m de persaandacht

Deze bijeenkomst van het OMT staat in het teken van de scenario s ter voorbereiding op een mogelijke verdere verspreiding van

COVID 19 in Europa en in Nederland Aan bod zullen komen de inhoudelijke aspecten van voorbereiding in de eerste en

tweed el ijnszorg alsmede de openbare gezondheidszorg Het OMT zal worden opgenomen De dag erna brengt het OMT advies uit

aan het BAO Bestuurlijk Afstemmingsoverleg De adviesbrief zal kort tevoren naar de OMT deelnemers worden gestuurd en wordt

later open baa r Het OMT verslag is wel vertrouwelijk

Datum 27 februari 2020

Tijd 10 00 12 00 uur

Plaats RIVM zaal T 012

Adres Antonie van Leeuwenhoek aan 9 3721 MA Bilthoven

U kuntzich bij de receptievan het RIVM melden Denktu eraan een legitimatiebewijs mee te nemen Een routebeschrijving naar het

RIVM is te vinden op de website van het RIVM Er is voor u een parkeerplaats gereserveerd U kunt zich melden bij de slagboom
waarna u toegang krijgttot het terrein

Als bijlagen ontvangt u de agenda en de deelnemerslijst Morgen wordt er nog aanvullende informatie nagezonden scenarioanalyse
door

niet te verspreiden

Mocht u aanvullende vragen of opmerkinger^iebben of om welke reden dan ook nog contact wilien opnemen met een van de

betrokken^0medewerkers^lar^ unl^^ie^Ebenaderen iff^riwrn 030|
mEzm mbmi

10 2« | Wij willen u nogmaals uitdrukkelijk verzoeken om vertrouwelijk om te gaan met de vergaderstukken en deze

of via k voor de vergadering via10 2e

10 2e

fflrivm nl 10 2e

Graag verzoeken wij degenen die een presentatie zullen geven deze voor donderdag 9 00 uur te sturen naarffifflrivm nl met een CC

naar 10 2e fflrivm nl

Met vriendelijke groeten

10| 2eNamens de voorzitter prof dr|
Prof dr 10 2e 10 2»

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus lj postbal^B
3720 BA Bilthoven

tel 10 2e

Bijlagen
• Agenda
• Deelnemerslijst
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• Brochure Advisering bij crisis
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To irivm nl

Cc |@rivm nl]
From

Sent

Subject RE power point presentatie voor]
OMT 26 februari MOD PB JW pptx

Wed 2 26 2020 3 28 04 PM

10 2e

Ha m

Bedanktvoor de mooie extra informatie en bedankt voor het opsporen van deze slordigheid ik heb de

slide aangepast zodat de aantallen kloppen @

Vriendelijke groeten

ik hoop dat je hier iets aan hebt10 2e

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 15 57

|@rivm nlTo

2e |@rivm nlCc

Subject RE power point presentatie voor 10 2e

Hoi 10 2e

De meeste relevante feiten lijken mij erop te staan ik kan zo niet iets nieuws bedenken opzoeken in de korte tijd
Heb nog een paar feitjes op een 3e slide genoemd Denk niet dat die in de presentatie zelf hoeven maar misschien

goed om paraat te hebben

Er staat ook een discrepantie tussen de voorlopige berekening en de scenario Links op slide 2 staat een 0 5

infectie fatality rate maar in de scenario wordt gerekend met een 1 infectie fatality rate 9 5 miljoen naar

95 000

Groeten en succes

10 2e 10 2s k53rivm nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 14 54

10 129 10 2a | 5 rivm nlTo

Subject power point presentatie voor 10 2e

Kan je hier dingen aan toevoegen die iets zeggen over de beschikbare zorgcapaciteit ruime zin in Nederland En

dan voor 16 00 weer naar]
Alvast bedankt

Vriendelijke groeten

c mij sturen10 129

i

| RIVM | Center for Infectious Disease Control |Room | Mail P O Box 1 3720 BA Bilthoven | Visitors Antonie

@rivm nl

Leiden University Medical Center | Department of Biomedical Data Sciences | Room^^^l Mail P O Box 9600

2300 RCLeiden | Visitors Einthovenweg 20 2333 ZC Leiden Netherlands | Email RtOirOI@lumc nl

10 2«

10 29van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven | Netherlands | Email

10 2e



15142128

10 2 10 2eTo |@rivm nl]
10X26From

Sent Tue 2 25 2020 4 03 57 PM

Subject FW scenario analyse

Ha 10 2e

Mijn voorstel aan fSMSIwas dat deze zaken in een of twee slides gepresenteerd kunnen worden om de reden aan

te geven waarom capaciteit zo n probleem is en waarom de scenario s nodig zijn
Past dat in jouw plannen
Kan ik helpen om deze slides aan te leveren

Laat maar weten

Vriendelijke groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 17 01

10 2e 10 2e|@rivm nl @rivm nlTo

10 2e|@rivm nl | 6 rivm nlCc

Subject RE scenario analyse

Voor de anderen eerst nog even overlegd met^^^Jenbesproken dat we dit onderdeel maken van introductie van

op scenario s er van uit gaande dat ^daarmee eens is10 2«

Groeten

10 2eFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 16 48

10 2» 10 2e

10 2e

rivm nl @rivmmlTo

10 2e|@rivm nl @rivm nlCc M

Subject RE scenario analyse

10 [2«Hoi

Dat lijkt me heel nuttig ik ga het voorleggen aan met jou in cc10 2e

Groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 16 33

10 2erivm nl primnlTo

10 2el@rivm nl @rivm nlCc n m m

Subject RE scenario analyse

Ha 10 2e

Als het OMT gaat over preparatie zorgcapaciteit dan kunnen we vanuit modeliering ook iets aanleveren over

waarop moeten we ons voorbereiden

waar zitten de bottlenecks wat is de orde van grootte van discrepantie tussen verwachte zorgvraag en capaciteit

thuiszorg verpleeghuis ziekenhuis ICU

wat kunnen we verwachten van preventieve maatregelen om de zorgvraag te reduceren

wat kunnen we verwachten aan uitval bij zorgwerkers door de epidemie
Is dat nuttig om mee te geven bij deze OMT

Vriendelijke groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 14 31

l@rivm nl

|@rivm nl

To

10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nlCc

@rivm nl
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Subject FW scenario analyse

Importance High

Volgens mij zit je bij een MT dus ik mail je even de verschillende epi scenario s kan ik goed volgen maar ik vind

de beheersmaatregelen in dit document nog erg onaf de afperking is me niet duidelijk alleen publieke
gezondheidszorg Ook curatief ook maatschappelijke spelers de maatregelen lijken me wat achter de feiten aan

te lopen zouden meer erop gericht moeten zijn de intrede van het volgende scenario te voorkomen en er

ontbreken belangrijke zaken bv internationaal reisadvies

Ik begreep van m^QJnet via de mail hieronder dat het OMT vooral zal gaan over preparatie zorgcapaciteit ik

denk dat dit scenario document niet geschikt is voor dit doel de beheersmaatregelen zouden dan veel meer

gefocussed moeten worden op het onderwerp en de indicatoren zouden nog SMARTer gemaakt moeten worden

ook voor dit doel er staat nu meer gevallen grotere problemen etc Ik zou me voor kunnen stellen dat je dan

in een volgend OMT bv de social distancing maatregelen per scenario bespreekt

Groet 10 2e

10 2e 10 2e I 5 rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 14 08

To

@rivm nlCc

Subject RE scenario analyse

er is idd maar een sheet beschikbaar

Meer is er niet ter beoordeling voor nu

het klopt dat het nog vrij algemeen is het OMT focust op preparatie zorgcapaciteit en zelfs daarvoor zijn nog geen

uitwerkingen meer dan in deze sheet

Hi 10 2b

10 2eGroetjes|

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 11 34

ks rivm nlTo

2« @rivm nlCc

Subject RE scenario analyse

10 2Dank je
is die ook beschikbaar Lijkt me wel nuttig omdat het nu nog vrij algemeen is social distancing etc

| gisteren begreep ik dat er een 2e sheet is met meer gedetailleerde uitwerking van de maatregelen

10 2eGroet

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 11 20

l@nvmLnl H H@vggm nl1

Kgrivm nl H

• 10 2a

10 2» £ 10X2e

10 2e

@vgem nlTo

2» ^amwaBia tiox2» z « w

10 2e Q 10 2e

1 10 2e E

@ggdhvb nl Mli3 ^J@jnvmml
@nvmjil Q
^ ]g jjvmjT]

E10 2e

10 2e

@rivm nl @rivm nl

10 2erivm nlm m

2e 10 2e@rivm nl

^ ®riymj2l H
@erasmusmc nl

10 2« 10 2» @rivm nl l@erasmusmc nl

10 2e

10 2e E 10 t2e
_

10 2e £ 10 Pe IMWHIS 10 26 E 10 2S

@rivm nl IDS ddmicrobioloog

I
10 2e E 10X2eP@rivm nl

|@ rivm nl

@erasmusmc nl

m W

10 2e@rivm nl l@erasmusmc nlm

@rivm nlin fy

@rivm nlCc Q
Subject scenario analyse

yj |



15142128

Beste eollega s

Zoals vanmorgen in het RT besproken
hierbij de link naar een kopie van de huidige scenario analyse
https does google ■com spreadsheets d lfsScAIKBW8PBnJzo0oNpbTebiHF b8AglIJocgZaf6E edit usp sharing

10 2»Graag jullie aanvullingen en suggesties per mail naai

Voor morgen 10 00 dan verwerken wij deze in de scenario analyse voorafgaand aan het OMT

en mij10 2e

Hartelijke groet
10 2»

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 10 22

10 2e

10 2«

10 2e 10 2e@vggm nl |@vggm nl

@rjvm~ni 7B
@ggdhvb nl |@ggdhvb nlTo m

£10 2e g 10 2e

10 28

10| 2e@ rivm nl

l@rivm nl

@rivm nlm m

E 10 2b g 10 2e

10 2e g 10 2e

I0 2e | l0 2ej 10 2e I

10 2c |@rivm nl @rivm nl HiifflDl

B Sri m nl BB

m

E10 2e K®rivmml |
rivm nl |@rivm nlni

K2e

|@erasmusmc nl’

rivm nl rivm nl

@erasmusmc nl kgrivm nl IDS

[@rivm nl

w

@rivmml ^M
■uaitJl

10 2« g 10 2»ddmicrobioloog |@rivm nl

|@rivm nl M@rivm nl ^B@rivm nl□ m

10 2Sl@erasmusmc nl j
Subject Agenda 8e RT COVID 19 25 februari 2020 09 00 uur

|@erasmusmc nl @rivm nlQ]

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 8de Responsteam COVID 19 gehouden op dinsdag 25 februari van 09 00 uur tot 10 00 uur

Hierin vindt u ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het

RIVM in U1 42

Tevens als bijlage toegevoegd het rapport —Flitspeiling voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

[J kunt inhpllpn via fin To Meeting

10 120

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met

030 2747000

10 2e of 10 2e te bereiken op het telefoonnummer

Hopende u hierbij voldoende gei nformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2« 10 2een

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel 31 0 30 2747000
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To irivm nlM

Cc |@rivm nl]o

From

Sent

Subject

Tue 2 25 2020 1 07 36 PM

RE scenario analyse

er is idd maar een sheet beschikbaar

Meer is er niet ter beoordeling voor nu

het klopt dat het nog vrij algemeen is het OMT focust op preparatie zorgcapaciteit en zelfs daarvoor zijn nog geen

uitwerkingen meer dan in deze sheet

Hi 10 2e

Groetjes 10 2e

10 2e 10 2a @rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 11 34

| g rivm nlTo

|@rivm nlCc n]

Subject RE scenario analyse

Dank gisteren begreep ik dat er een 2e sheet is met meer gedetailleerde uitwerking van de maatregelen
is die ook beschikbaar Lijkt me wel nuttig omdat het nu nog vrij algemeen is social distancing etc

Groet 10 2S

10 2e 10 2e

10 2e 10 2a 10 2e

10 2s

10 2a

10 2e

10 2e

10 2e

10 26 10 2S 10 2e 10 26

10 2e

10 2e

10 £2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10K2

[10 2a| 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 12 10 2e

10 2e 10 2a 10 2et1J 2 t10H2 t 10} 2e

10 2e 10 2e 10| 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Cl

10 2e

10 2e 10 2a

10 2a

10 2a 10 2e

10 2e

10X2e

Dubbel

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2a 10X28

10 2e

10 2e

10 2a 10 2a

10 {2e

10 2e

10X26

10 26

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 28 10 2e

10 2a 10 26 10 28 10 28 I10»e

10 2e 10 2e

{10 2e

10 2a 10 2e [ 10 t2e£ 10 2eJ

10 2

10 2e

10 2e 10X28

10 2a 10 26

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e



15142137

10 2e

10 2e

I0 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2b 10 2«

10 2» 1Q 2e

10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2 10 2eTo |@rivm nl]
10X26From

Sent

Subject

Mon 2 24 2020 8 51 09 AM

RE Scenario analyse

Ha 10 2e

Dank Het lijkt erop dat er dan geen aanwijzing is voor een belangrijke bijdrage is van kinderen aan de transmissie

Dat is enorm handig om te weten bij de planning voor maatregelen
Vriendelijke groeten

1Q 2e

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 09 43

10 2e 10 |2e |@rivm nlTo

Subject RE Scenario analyse

Plot ik alle data van frioieS] populatie china en leeftijdsverdeling gevallen heel IllflftSI dan is het beeld net iets

anders maar nog steeds nieteen duidelijke verhoging onder ouders Wei is deze vergelijking minder schoon want

volgens mij domineert deata in delilQIfeQioverail data maar dat is niet duidelijk uit de paper te halen10 2a

10 2a

10 2eFrom

Sent 24 February 2020 09 00

10 2e 10 2e Srivm nlTo

Subject RE Scenario analyse

10 2a
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Geen duidelijke piek te zien bij ouders van kinderen Dus dat is goed nieuws

Data populatie 2017 en cases zoals in CDC weekly report10 2a 10 2a

Groet

10 2e

10 2e 10 2e | Srivm nlFrom

Sent 23 February 2020 17 59

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject RE Scenario analyse

Ha 10 2e

Het is al eens eerder uitgerekend Voor influenza pandemie Belangrijkste inzicht was hier dat timing t o v de

pandemische piek of het bereiken van een proportie vatbaar S l R belangrijk is Schoolsluiting ver voor de piek

geeft uitstel van de piek schoolsluiting vlak voor de piek geeft daling van uiteindelijke omvang van de epidemie
Don heeft er ook ooit een artikel over geschreven
We kunnen eerst zo dicht mogelijk bij een heel eenvoudig sir model in excel blijven in de vorm van een soort

gevoeligheidsanalyse Pas later details invullen

Een aanpak die hier relevant is optie 1 kinderen spelen geen rol in transmissie maar zorgen dat ouders

thuisblijven veel werkcontacten vallen weg Kleine daling van zeg 10 in beta

Optie 2 kinderen spelen wel een rol in transmissie maar blijven asymptomatisch school en werkcontacten vallen

weg Grote daling van zeg 20 in beta

Eens met uitsplitsen van transmissie naar routes Grote druppels door niezen hoesten hand gezicht contact direct

of indirect via besmette oppervlakken oraal fecaal kleine druppeltjes door vernevelen

We kunnen voor expert opinies het beste bij collega modelleurs langs die weten vaak wel een goede referentie

Voor effect van schoolsluiting zou ik het zoeken bij onze collega s in Belgie die zijn dat helemaal gedetailleerd aan

het uitrekenen

Hebben we een profiel van covid 19 incidentie naar leeftijdscategorie in Wuhan Hebben we een idee van welke

leeftijd ouders van 5 15 jarigen hebben in Wuhan Dan kunnen we zien of deze ouders een hogere incidentie

hebben dan omringende leeftijdsgroepen dat geeft een beeld of kinderen bijdragen aan transmissie

Vriendelijke groeten

1 o 2e

10 2e 10 2a» @rivm nlFrom

Sent zondag 23 februari 2020 17 14

10 2e 10 2e @rivm nlTo

Subject FW Scenario analyse

Bestd 10 2e

Wat betreft social distancing measures vind ik het nog niet zo duidelijk wat precies de opties zijn

In de scenario analyse wordt dit op een duur belangrijk en wanneer iets wel niet doen

Waar zit jij aan te denken Bijvoorbeeld scholen sluiten kan basis scholen en of voortgezet onderwijs en of

MBOsHBOsWO uitzondering voor examenklassen Lang dicht kort dicht landelijk regionaal etc etc Voor elke

measure kan je veel van dit soort vragen stellen

Is dit al eens eerder uitgewerkt voor NL

En ik zat te denken we moeten waarschijnlijk de force of infectie wat uitsplitsen in categorieen als in

transmissie door oraal fecaal tranmissie door handen schudden transmissie door het niet gebruiken van

zakdoek transmissie door xx etc Ik hoop dat je mijn idee snapt het gaat erom om een beetje categorisch te

denken over de FOI Omdat las je dat doet je toch iets kan zeggen over de mogelijke maximale impact van

verschillende Non pharmaceutical interventies handen wassen kan transmissie waarschijnlijk maximaal X

verlagen Dit kunnen we echter nooit op basis van wetenschap doen te weinig tijd te weinig verschil tussen de

internationale responses

Hoe kunnen we dit dan toch nog netjes profesioneel doen Bijvoorbeeld met een expert consult Wordt daar binnen

de WHO modellering over nagedacht Want als we dit even netjes doen met input van meer mensen dan wordt

het waarschijnlijk beter
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Groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel
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@rivm nl]

10 10 2«To irivm nl]Qj m In

10 2eirivm nl] |
|@rivm nl]

QJ QJ

QJ

From

Sent

Subject RE AF60 JRC Report on risk in third countries 2019 nCoV

Wed 2 19 2020 11 25 05 AM

Dank voor de info 10 2e

Op basis hiervan stel ik voor om in het SO van morgen de endemische verspreiding in Singapore als signaal op te

nemen die informatie is in het publieke domein dus dat zou moeten kunnen

Groet

10 2e

https www sgpc gov sg sgpcmedia media_releases mnd speech S 20200212

l attachment Transcript 20Minister 20Lawrence 20Wong 20Press 20conference 2012 20Feb pdf

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent dinsdag 18 februari 2020 18 11

10 {2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo
m m m

10 2«|@rivm nl |_|
^|@rivm nl

Subject FW AF60 JRC Report on risk in third countries 2019 nCoV

|@rivm nlEl m m

Qj

Vertrouwelijk hierbij bijgaande documenten Zie vanaf p26 in background paper voor risico inschatting Areas with

presumed ongoing community transmission of Covid 19 based on epidemiological data and information collected

from epidemic intelligence as of 15 February 2020 zoals deze door AF wordt besproken vandaag morgen Vorige
week was er nogal wat weerstand ook vanuit NL om de gebieden nu al zo uit te breiden omdat dit nogal wat

implicaties zou hebben voor wie suspected case zou zijn en dus getest zou moeten worden

Groeten

10 2e

10 2e @ecdc europa euFrom Corporate Governance Secretariat |
Sent dinsdag IS februari 2020 15 56

i0 2e

10 2

10 2e

i0 2e

10 2e 10 2el@elisabethinen or at |@sam ltTo m

|@vzbb sk |@chl lu |@iss itm Qj Qj m

@santepubliquefrance fr ^

sj@landlaeknir is

|@niiz si

@mphs moh gov cy

|@fhi no
m m QJ m

5 rki de

H@hzjzriir Q
K@insa min

[jj 0 m
[ov mt

hse iem In m Qj QJ

51@szu cz QJ Qj QJ Qj

10 2«saude pt Hk ‘ l@spkc gov IvQJ m Qj

10 2etcd ie B

@msssLes

^Mahnvymml

3@Pzh gov plQJ @ insp gov ro

Ht®thk i
QJ Qj m

5 10 2» Q] QJ

^B@med uoa gr Ql@folkhalsomvndigheten se

|@nnk gov hu

Qj QJ Qj

l@wiv isp be

51@vahQo com B

m Qj Q]

3M@who intQj Q]

m Qj @iizcg me

10 2» 10 2«nnk gov hu IUflj£Bj@agihas IvCc Qj Qj QJ [ 5 agesiat
10 2e|@thl fi |@santepubliquefrance frQJQ] Qj Q]

SQl@arsnorte min saude pt

@mh government bg

|@szu czQj Qj

mphs m oh gov cyQj m nijz si

ifmed uniba sk bkus lvQ] Qj Qj Q] Qj

|@ms ro |@inmi itQj Qj Qj Q] Qj

[@sam lt Q
~@isciii es

2e@ssi dk

jm liEffljgJ@fhi no

iri Lde £H

|@terviseamet ee

l@folkhalsomyndigheten se

mj Qj Q] Qj

10 2eQj Qj m Qj

wiv isp beQj Qj Q] Q] Qjfov1mt
zh gov pl landlaeknir isQj Qj Qj Qj

10 2el@hzjz hr |@rivm nl @ecdc europa euQj Qj Q]



15142669

Subject AF60 JRC Report on risk in third countries 2019 nCoV

Dear members of the Advisory Forum

As requested during the discussions in today s Advisory Forum please find attached the report from the Joint Research Centre

referred to in the ECDC document Areas with presumed ongoing community transmission ofCovid 19 included in document AF60

04 Background documents COVID 19

Best regards

Corporate Governance Secretariat

^5c
European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eutassr
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□ □ □ mFollow ECDC on

1 » e Oc
200S 2020

Confidentiality Notice
If you are not the intended recipient of tins message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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10 2 10 2eTo |@rivm nl] irivm nl]
10X26From

Sent

Subject

Mon 2 10 2020 3 02 08 PM

RE opbrengst scenariosessie Corona 7 2

Weet je ook waarom dit aantal wordt genoemd Persoonlijke mening En waarin zijn er media april betere

schattingen beschikbaar welke informatie is er dan

Vriendelijke groeten

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 10 februari 2020 15 52

10 2» 0 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject FW opbrengst scenariosessie Corona 7 2

|@rivm nlTo

FYI Dit is de uitwerking van afgelopen vrijdag En goed nieuws ik mag reageren op hetstuk

Ik kan me niet vinden in pagina 13 tweede kolom Aantal besmettingen in Nederland ligt tussen enkele en enkele

duizenden Brede range wordt veroorzaakt door de beperkte kennis over 2019 nCoV In de komende maanden

komt deze kennis steeds meer beschikbaar Naar verwachtinq kunnen er medio april betere schattingen van de

verspreiding vatbaarheid en severiteit van 2019 nCoV qedaan worden

Groet

I0 2e

10 2e 10 2e l@minvws nlFrom

Sent 10 February 2020 15 36

10 2e | BD NCC ECRminszw nlTo fij m

2e 10 2e DCCB@nctv minjenv nl

l@rws nl ^KlEIE

minbzk nl iyr rr nljm

l@rivm nl l@rivm nl BIS
|@vru nl

H

Li DCO fBllSf|iiMB^ri lFr~mail nl r

■ BD NCC ECj^l
|@upcmail nl ^^^^^^B@vrunl
^B@nctv m in jenv n I mindef nl

10 2el@politie nl

10 2eB@minszw nl

minbzk nl Bl

@nctv minienv nl BUBSinj

10 2ebj dco

|@vr rr nl

■

Cc _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

|@minienv nl DCC LNV ^B@minlnv nl

Subject opbrengst scenariosessie Corona 7 2

10 2» 10 2» BD LOCC|@rivm nl

10 2«

Beste collega s

Met veel dank aan jullie en aan het LOCC treffen jullie hierbij de uitwerking van scenariosessie van afgelopen vrijdag aan

Wij zullen in het IAO morgen pagina 11 presenteren en een selectie van de overige sheets laten meesturen met het IAO verslag

Ais jullie nog zwaarwegende opmerkingen hebben bij de uitwerking dan hoor ik dat graag voor morgen 12 00 dan kan ik die

nog meenemen in de versie voor het IAO

Veel dank alvast

Groeten 10 2e

Coordinator Crisisbeheersing | Departementaal Crisiscentrum VWS |

Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |
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10 126 10 26 ffiminvws nl |I EM
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10 2«10 2e

10 2e

10 2eTo @rivm nl] |@rivm nl]
Snvm nl]

10 2eFrom

Sent Sat 2 29 2020 5 24 17 AM

Subject Re mogelijke leden

Goedemorgen

Ik heb een ideetje wat ik wil delen

Gisteren liadden we het over risicogroepen advies lichtlijnen veiligheidsregios etc etc

Wat als we voorstellen om alle meiisen die jaarlijks voor de giiepprik worden uitgenodigd een brief te stnren met daarin de

mededeling dat ze waarschijnlijk ook corona risico zijn tips advies voor bun om leven aan te passen en wat ze moeten doen

in geval van symptomen hoe we extra informatie voor deze groepen organiseren en de relevante info betreft de

veiligheidsregio waar ze wonen

Nu deze brief is goed voor de doelgroep maar het voorbereiden van deze brief is een perfect excuus om het systeem
GHOR RIVM VWS etc een beetje te testen en vorm te geven qua mitigatie Vooral als de insteek is om dit vanuit de

veiligheidsregio te stnren met een landelijke coordinatie dns 25 net iets verschillende brieven met een ok uit de regio En

om de content van de brief op tijd rond te hebben moeten andere processen misschien worden versneld bijvoorbeeld
organiseren van dat meldnmnmer naast 112 Ook is er dan een lijst van risicogroepen per veiligheidsregio iets wat ik hoop
dat er al is maar daar weet ik niet

Dns een deadline v d tekst voor komende vrijdag oid lets snels maar wel mogelijk En nu de meeste veiligheidsregios nog
geen gevallen hebben is dit misschien de week om dit te doen

Gewoon een idee

Groeten

10 2e

10 2sFrom

Sent Friday 28 February 2020 17 17 20

10 2e 10 2S 10 2eTo

Subject RE mogelijke leden

En voor wie te benaderen

Vaste leden LHV en ARBO lijkt me prima
We zouden kunnen overwegen de overige vaste leden vanuit de kliniek en NVMM

benaderen met de vraag of en wie ze af zouden willen vaardigen
Groeten

te10 12®

10 2«

10 2eFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 17 13

10 2e [10 2e 10 2q 10 126|@rivm nl |@rivm nlTo

|@rivm nl

Subject RE mogelijke leden
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Voor de scenario s mogelijk relevant HPE guidance for health transport education employers and social care

https www gov uk government collections covid 19 guidance for non clinical settings and the public

https www gov uk government publications wn cov guidance for primary care

https www gov uk government publications wuhan novel coronavirus infection prevention and control

10 2» 10 2» @rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 16 28

10 2e 10 2e I0 2e 10 2®| 5 rivm nl |@rivm nlTo H

I 53 rivm nlm

Subject mogelijke leden

Vanuit de lijst email heb ik zelfeven opgezocht

Huisarts zat er namens de LHV we zouden haar eventueel kunnen vragen voor een

vriiwilliaer

iMhvjli
Huisarts senior beieidsmedewerker

Landelijke Huisartsen Vereniging

10 2e10 2s

Bedrijfsarts ARBO £liikt me goed om de ARBO erbij te hebben

K5 amsterdamumc nni 10 2«10 2e

Bed rij fsa rts ep i dem i o I oog

AMC Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Ziekenhuis is moeilijker
Geen direct idee Misschien ook minder relevant voor nu

Lijst toegevoegd

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent 28 February 2020 16 02

10 2e 10 2el@rivm nl

|@rivm nl

To m [Tj m

10 2e|@rivm nl |
Subject RE Adviesbrief OMT COVID 19

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 14 44

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlTo m

@rivm nlW

Subject FW Adviesbrief OMT COVID 19

From ^B ^@rivm nl

Sent vrijdag 28 februari 2020 12 13

Tn n\^

Subject Adviesbrief OMT COVID 19

Geachte deelnemer aan het OMT COVID 19
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Bijgevoegd treft u de adviesbrief van het OMT COVID 19 Dit advies is zojuist verzonden naar het ministerie van

VWS Wij willen u vragen totdat deze brief openbaar gemaakt wordt deze als vertrouwelijk te behandelen

Wij danken u graag nogmaals voor uw bijdrage

Met vriendelijke groet

IMamens de voorzitter prof dr 10 2e

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding10 2e10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 postbak^
3720 BA Bilthoven

tel 030 10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject RE excel

20200228 scenario analyse xlsx

In

Fri 2 28 2020 3 55 30 PM

hierbij

Original Message

101 26 101 26From

Sent 28 February 2020 16 47
@rivm nl

C10 2e 101 26To @rivm nl

Subject excel

Hoi heb je ook dit bestand als excel file voor me Ik kan het geloof ik niet downloaden want ik ben geen beheerder

i

■Original Message

From

Sent vrijdag 28 februari 2020 16 11

10 28 101 26 @rivm nl

101 26 101 26 @rivm nl

Subject FW Risk groep symptom def mogelijke mitigatie

To

Hieronder een overdenking van mijn kant

En hierbij de link naar de volledige scenario analyse en additioneel tab

https docs google eom spreadsheets d 1 _HUF4s6U35ZjdHKjwiOxtupPIUcxFeusbtftfhHXo_l edit usp sharing

Groet

101 26

■Original Message
10 2e 101 26From

Sent 2^ebruar^02 H 9 27™
@rivm nl

To ©rivm nl

1 26 @rivm nl

Subject FW Risk groep symptom def mogelijke mitigatie

Cc

Original Message

101 26 10 2eFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 06 26
l@gmail com

10 26 101 26 101 26To @rivm nl

Subject Risk groep symptom def mogelijke mitigatie
|@rivm nl

Beste 101 26

Sinds gisteravond kan ik niet meer inloggen op Campus Hopelijk lost dat zichzelf weer op

Ik wil de volgende gedachtengang even delen

Naast de scenario analyse op sheet 2 additioneel ben ik begonnen met 3 lijstjes Wat is een expliciete uitleg van de symptomen wat

zijn de mitigatie strategieen en de vele variaties en wat wie zijn de risico groepen

Nu werkende aan deze lijstjes realiseer me twee dingen 1 Als overheid kunnen we uiteindelijk vrij weinig het is te complex en te groot
2 Wij als samenleving moeten het oplossen

Infectieziekten gaan van mens tot mens Om dat te stoppen of te vertragen kunnen wij als RIVM en overheid vrij weinig anders dan

menselijk contact verbieden iedereen opsluiten in hun eigen huis zie Italie en China Maar dit is niet wenselijk en niet mogelijk voor

langere termijn Maar wat de mogelijkheden dan zijn het alternatief en de effectiviteit hiervan is niet echt in handen van de overheid

maar ons als samenleving We moeten letterlijk elkaar beschermen Elkaar beschermen door ons gedrag aan te passen

Maar dit betekend ook dat we met elkaar invulling moeten geven hoe we dit doen

Daarom moet volgens mij het RIVM de overheid elke veiligheidsregio elk bedrijf organisatie elke school elke club vereniging en elk

gezin en elk individu invulling geven aan

wie is symptomatisch met input van RIVM maar uiteindelijk is het een expliciete interpretatie van dat lijstje symptomen
Wie moeten we vooral beschermen Wie zijn de risico groepen waarwe als samenleving ons best voor willen doen en niet willen vergeten
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zie lijstje op sheet Welk gedrag gaan moeten we precies veranderen en hoe om de verspreiding tegen te gaan We zijn sociale mensen

met behoefte aan contact face to face en fysiek maar we moeten dit nu beperken voor misschien best een lange tijd maanden ipv
weken en dit is dus niet leuk en heeft een prijs We moeten dus met z n alien bedenken hoe we dit in de praktijk doen zodat we wel het

verspreiden verminderen maar niet de hoogste prijs betalen het verbieden van contact ledereen heeft zijn trade offs

Volgens mij kunnen we dit hierboven best communiceren en de bevolking mobiliseren dit aanzwengelen en faciliteren We hebben een

rijk verenigingsleven in Nederland waar we nu gebruik van kunnen maken Als overheid hebben we wel als taak om materiaal en kennis

aan te leveren om dit invulling te geven

Waar we ook als overheid wel met expliciet advies moeten komen is wat mensen moeten doen wanneer ze zelfziek zijn en of moeten

zorgen voor een ernstig zieke en hoe ze zich hier op voorbereiden en dat iedereen in de samenleving sort off soortgelijke
kansen middelen heeft

Lang verhaal kort ik vind sheet 2 netzo relevant als de scenario analyse voor het RT en het OMT Vooral omdat er misschien

organisatorische aanpassingen moeten worden gemaakt om sommige risicogroepen niette vergeten te bedienen

Zover mijn overdenking vanaf Schiphol Ik ga boarden

Groeten

I0 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Doel Beheersmaatregel Media communicatie Guidance documentatie Wat betekent dit voorhet individu Wat betekent dit voor de samenlevrg econom ie Drempelwaarde op af te schalenScenario OMT

Active case finding [LCJ GGD]
Case defriitie continu actualiseren uitbreiden naarmeerdere landen wanneer

nodig [RT]

Triage [GGD LC] bemonsteren [GGD HA ZH]en diggnostiek monsters

verdachte [EMC IDS]
FaciSteren meldingsplichtverdachteen bevestigde cases Osris [EPI

dageljkse monitoringgegevensvan contacten [GGD LCI EPI] HPZone

Actieve surveillance opzetten in NIVEL [EPI] [dit isgeen beheersmaatregel

bovendiennietsensitiefgenoeEom eerste gevallen opte sporen

informeren en act ve re n curatle\e sectoren sthnulerentesten verdachte

[LCI GGD]
Informeren terugkerende reizigersfGG DKenemerland] en alerteren vluchten

enscheepvaart[GGD Klnad GGO Rotterdam en GGD en met B haveh] Opvar\g

enmonitoren repatrianten Opstellen arbo beieid en adviezen

bedrijfsartsen

Algemene infomnatie

web social pers]
Reisadviezen

Handelingsperspectief voor reizigers

Informate voorterugkeerdersuit

getroffen gebieden
Chinese gemeenschappen
informeren

Personeel is vol beschikbaar enige problemen zijn Eerste gerapporteerd geval met

Zeerlaag individueelrisico geen gevallen gelnktaan supply chain problemen door uitbraken reishistorie en of epi link C2

eerste geval zonder epi link in

actieve surveillance C3

Containment voorkomen

introductie voorkomen transm issie Geen gerapporteerde
binnen NL

Missen im portgevallen lokale transmissie

Detectie van eerste geval in de zorg met blootstelling Identificeren mogelijke problemen human resources en goede ren m ateriaal in

artsen patienten zorg zuurstof PPE medicatie personeelsverbf etc

gevallen in Nederland

I Europa

Protocol Coronavirus generiek
draaiboek

in vriendenkring familie geen impact op elders

dagelijks levenCl weinjg in continentaa

Missen im portcasussen bkale transmissie

Veel importcasussen

Late identificatie

Missen niet identificeren van contacten

Substantiele bijdrage transm sse voor onset

symptomen Of alszieken die niet aan de

definitie voldoen toch erg besmettelijkzijn

Verspreidingonder zorgmedewerkers
kegezondheidszorg nog in staatLokale probbmen zorgcapciteit ivm exposure

zorgmede werkers

Missen im portcasussen bkale transmissie

Late identificatie van gevaL

Missen niet identificeren van contacten

Transmissie ondanks opsponen contacten

Detectie van gevallen in de zorg met exposure van

artsen patienten

Eerste nieuwsbericht RIVM maakt

bekend

Informate over de ziekte

Openheid en duiding overgenomen

maatregelen
Rolien in de bestrijding

Duiding van de

aanpak contactonderzoek

Opschaling RIVM infopunt

Idem Cl met aanvuliend

Uitwisselen capaciteit GGD en onderling [LCI GGD]
Quarantaine contacten indien substantiele transmissie voorsymptomen

[LCI GGD]
Afetemmen GHORzorgcapaciteit [ LCI RT VWS]

Mee r geva le n maar nog steeds

beheersbaar met capacteit GGD

Zeer Isag individueelrisico geen gevallen Personeel is vol beschikbaar enige problemen zijn C3 Meerdan 5 nieuwe gevallen per

in vriendenkring familie geen impact op gelnktaan supply chain problemen door uitbraken dag voor anger dan 4 a 6weken

alledaags leven Onrust bezorgdheid elders Ml eerste gevallen zonderepi link

voor eigen gezondheid Enkele bedrijven hebben personeelin monitoring in actieve surveillance Ml
rersurieei isvui uesL rnsuddr enige pr uuiertiert zijri

gelnktaan supply chain problemen door uitbraken

Enkele bedrijven hebben personeelin monitoring

lokaal kan dit echtergaan om meerdere bedrijven

Bedrijven kiezen mogelijkzelftot
thuiswerken re duetie werkzaamheden

Lokale clusters kunnen leiden tot lock down

dorpen kleine ge mee nten

Zeer laag individueelrisico kleine kans Verenigingen etc besluiten zelf tot opschorting

gevallen in directe vriendenkring familie bijeenkomsten
maar vrienden kennen alwel iemand Overheid kan advisereneq besluiten bepaalde

geen impact op alledaags leven mogelijk samenscholingen opte schorten

bezorgheid egen gezondheid

Gerapporteerde gevallen in Nederland met

reishistorie

transmissie Pu

tot effectieve Bron en contactopsporing

gelir
iblie

mrteerde mens tot

Protocol Coronavirus generiek
draaiboekC2

Lokale probbmen GGD capacite it en lokale

Gerapporteerde gevallen in Nederland met problemen zorgcapciteit ivm exposure zorgpersoneel Idem C2 met aanvullend

reishistorie en nogsteedsgeimiteerde mens tot Uitbraken binnen ziekenhuis zorginstelling

verzorgingstehu s gevangenis bejaardentehuis
verschillende plekken Publieke gezondheidszorg Lange influe nzaep idem ie met reeds belast zorgstelsel Overweeg in regio smet clusters social distancing reisbeperking aflassen

Onvoldoende beschikbare beschermingsmiddelen lokaleevenementen sociale actiteiten [GGD LQ]
FFP maskers

Idem Openheid en duiding

genomen maatregelen

Rolien in de bestrijding
Informate overde regionale aanpak
informate over de regionale aanpak Protocol Coronavirus generiek

de bestrijding

Overweeg triage opname patienten op lokaal niveau [GHOR]
Uitwisselen afstemmen curatieve capaciteit regionaalniveau [GHOR]mens transm issie maarwel clusters op Meerdan 5 nieuwe gevallen per

dag voor langer dan 4 a 6 weken

Ml eerste geval zonderepi link in

actieve surveillance Ml

nog instaattot effectieve Bron en

draaiboekC3 contactopsporing

Personeel is vol beschikbaar enige problemen zijn

getnkt aan supply chain problemen door uitbraken

Enkele bedrijven hebben personeelin monitoring

lokaal kan dit echtergaan om meerdere bedrijven

Bedrijven kiezen mogelijk zeiftot

thuiswerken reductie werkzaamheden

Lokale clusters kunnen leiden tot lock down

dorpen kleine ge mee nten

Verenigingen etc besluiten zelf tot opschorting

bijeenkomsten
Overheid kan advisereneq besluiten bepaalde

samenscholingen opte schorten

Proberen verspreidingte vertragen met andere maatregelen dan bron

contactopsporing namefjk hygienemaatregeien social distancing hcl

reisbeperking aflasten landelijkeen regionale massa bijeenkomsten

[GGD LQ]
Arbobeleid voorbereiden Opvang personeelstekorten in de zorg beleid

wanneer testen niet werken [instellingen zelf GGD LCI]
Focus op surveillance systemen NIVEL SARI hoestnu nl

Uitwisselen zorgcapacleittussen regb s[GH

brengen
nietdoen [LC GGD]

Mogetjklokale regionale problemen r de

zorgcapaciteit [zorgcapaciteit moeten we volgens

mij opsplitsen in human resourcesen

goederen medicatie materiaal]
Uitbraken in ziekenhuis

Tekort aan persoonlijke beschermingsmaterialen
FFP2

Zeer laag individuee I risico kleine kans

gevallen in directe vriendenkring familie

maar vrienden collegas kennen alwel

iemand beperkt impact op aledaags
Protocol Coronavirus generiek leven Serieuze bezorgheid eigen

draaiboek lokale regelingen GHOR gezondheid

[EPI]
OR ROAZ] Bevolking op de hoogte

doel scenario sen beheersmaatregelen wat moeten ze welen

Comm unicatielijnen via RO

Idem Openheiden duiding

genomen maatregelen
RoJIen in de bestrijding

Er is duidelijk menstot mers transmissie die

Mitigatie vertragingtransmissie om wordt gemist bij de contact opsporing

impact van uitbraak op zorg en Capacteit publieke gezondheidszorg voor

maatschappijte min maliseren bron contactopsporing schiettekort

Lokale uibraken M2

Oppikken infecte in popubtie
surveillance M2Ml

Lokaal beginnen bedrijvente merken dat personeel

ziek wordt

Afhankelijk van de mitig

symptomatische mensei

symptomen

Supply chain blijft binnen Nederbnd grotendeels
overeind de mogelijke problemen eldersblijven
bestaan of worden erger

Lokale probbmen in de zorgcapaciteit
Tekort medicatie en of zuurstof

Tekort ECMO

Uitbraken binnen ziekenhuis zorginstelling

verzorgingstehuis gevangenis COA

beperkt individueel risico kans gevallen
in directe vriendenkring familie maar

vrienden collegas kennen meerdere

personen impact op alledaags leven

Serieuze bezorgheid eigen gezondheid

mogelijksterfgevalen in omgeving

atie blijven alle

n thuis ookIdem Ml metals aanvulibg
Afetemm ing ROAZ e n G HOR om zorgeapacit eit te m itige re n e n

uitbral®n h zorginstellingen gevangenissen

Triage van patienten [GHORen ROAZ]
Aflassen lokale evenementen [GGD LQ]

Idem Openheid en duiding

genomen maatregelen
Rolien in de bestrijding

die met lichte

te gaan met

Protocol Coronavirus generiek
draaiboek lokale arrangementen

GHOR ROAZ

Meergevalen grotere problemen
in zorgcapaciteit reiionaal M3Lokale uitbrakenM2

Op verschillende plekken lokaal ernstige problemen in Idem M2 met alsaanvullrg
de zorgcapaciteit

Uitbraken binnen ziekenhuizen zorgirstelinger

verzorgingstehusen gevangenisen

bejaardentehuizen COA

Idem Openheid en duiding

genomen maatregelen
Roflenin de bestrijding

Social distancing maatregeingen nemen in intensiteittoe naarmate deemst

de situatie groter wordt

[de problemen in de zorg zijn wat aspecifiek met aspecifieke oplossingen]

Lokaal kunnen bedrijven moeilijkfunctioneren krm

sutstantieel individueel risico gevallen in ziekte personeel of personeel afwezig ivm mantelzorg

taken Supply chain probbmen nu ook binnen

Nederiand

Protocol Coronavirus generiek

Landelijke aanpak van de bestriding draaiboek lokale arrangementen

GHOR ROAZ

Overa Itransmissie maar neg wel verschillende

emst uitbraak per regio

drecte vriendenkring familie

substantieelimpact op alledaags leven

Mee r geva le n M4 Mhder

gevallen M2M3

Idem M3 met als aanvullrg

Beschikbare zorgcapaciteit borgen [GHOR en ROAZ] Voorbe re ding cohort

isolatie verpleging Voorbereiding alternative zorgcapaciteit buiten

Landelijk emstge problemen in de zorg capaciteit ziekenhuizen verpleeghuizen Plan wanneer electieve OK s uit te stellen Plan

tekortschieten urtvaartcapaciteit tekort aan zorg leidt continueren zorg bij uitval zorgmedewerkers Afstemmen eerste If ns en

sterven tweede lijnszorg capacleit [ROAZGHOR] Lokale regionale monitoring

RTI SARI voor inschatting benodigde eerste en tweedelijns zorgcapciteit {ROAZ

GHOR] Preparatie schaarste persoonlijke beschermingsmaatregelen of

medicatie Stockpiling medicatie en 02

tot mensonwaardige situaties qua ziekte

Sociab ontwrichting uitvalfcn technische

infrastructuurnationaal door personeebuitval

Zeergrootschalige transmese en overalemstig Uitbraken binnen ziekenhuis zorginstellingen

Ernstig tekortschieten zorgcapaciteit publiek en verzorgingstehuben gevangenisen

groot individueel risico veel gevallen in

drecte vriendenkring familie groot

impact op alledaags leven Angst paniek Economisehe output op landelijk nweau zeer laag

zwaar beroep op beroepsbevolking

zorg familieleden

Idem Openheid en duiding

genomen maatregelen
Rolien in de bestrijding

Protocol Coronavirus generiek
draaiboek lokale arrangementen

GHOR ROAZ Nationaal

mitigatiebeleid

Minder gevallen seizoen impact

werking mitigatie strategieen etc

etc M3 M2

ivm mitigatie strategieen en of z ekte personeel

en of mantelzorg taken en of begravenissenM4
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Uistaande vragen ivm practische invulling van beleid

Wanneer ben je symptomatisch genoeg dat je erAJvH na lang nadenken Je kan niet precies uitspellen
1

Meer dan 3 keer hoesten op een dag voor tenminste twee dagen

Vochtige neus

Niezen

Niet productieve hoest

Flinke snotneus

Diarree

Enige duidelijkheid helpt hier volgens mij erg veel
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Risico groepen Beroepsgroepen

Dirtect contact patienten

Ziekenhuispersoneel

lste lijn huisarts receptionist

Ouderenverzorger

Direct contact met veel mensen infectieus oppervlak

Schoonmakers

Kappers

Klinische risico groepen

Mensen die worden uitgenodigd voor influenza vaccina

Mensen waar we verantwoordelijk voor zijn

Gevangenisen

Psychiatrische inrichtingen

COA

Zorginstellingen weeshuizen bejaardentehuizen

Toeristen

Onderkant samenleving

dak thuislozen

Prostitutie
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Uitsplitsing social distancing

Actie

Verandering hygiene Frequent handen wassen

Gebruik tissues

Niet aanraken gezicht

Hoesten binnenkant elleboog

Bij welke fiVolgens mij is er een verschil t

Cl aanlere

Mitigatie kan maanden durenCl

Cl

Cl

Veranderingen face to faVoorkomen fysiek contact

Geen groet met kus

Geen handenschudden

Dragen masker

Elleboog groet Net als met ebola

AJvH Ook hier kunnen we volg

Het moeilijke is echter dat wil

Met een appart gedrag voor r

En apparte instucties hoe je th

Ml gedrag veranderen met iets anders I

Ml

Ml

Ml

Verandering op het werk Minder face to face meetings

Minder lange meetings

Geen borrel na afloop

Geen dinners met klanten

Kleinere meetings

Thuis werken wanneer mogelijk

Verandering binnen het gVaker handen wassen vooral bij thuis komst

vaker schoonmaken keuken tafel etc

zelf isolatie wanneer symptomatisch Het lijkt me erg moeilijk om transmissie b

Zelfde als met diarree

Verandering in je sociaal Niet bezoeken van sportclub kerk theater biosoNiet of minder vaak

Geen gebruik publiek transport

Niet minder bezoeken ouders mensen boven deHoe gaan v

Niet naar de supermarkt of veel minder vaak

Geen bar restaurant discotheek

Geen voetbal wedstrijd

50 publiek tijdens wedstrijd

Geen kantine pauze tijdens na de wedstrijd

discotheek dansvloer lijkt anders dan res

Lock down Afsluiten gebeiden waarbij mensen gebied niet C3

Kinderdagverblijven Extra hygiene maatregelen

Extra scheiding groepen minder kinderen op de groep

Kinderdagverblijven sluiten

Babys mogen va naf 3 maanden komen is er extra reden om de jongsten thuis te houden
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Scholen sluiten Extra hygiene maatregelen

Vermindering samen spelen gym

Appart zitten

er is bewijs dat besmetting vooral tijdens pauze lunch plaats vindt

Basis scholen sluiten

Lagere klassen sluiten

Voortgezet onderwijs sluiten

Universiteiten HBO MBO sluiten

Ander beleid voor examen groepen

Strikte triage eventueel met behulp van vragenlijst digital oplossing

Video consult telefoon

Contact met patient dokter zo kort mogelijk houden

Huisartsbezoek

Video consult lijkt aardige oplossing is h

Ziekenhuizen Minder vaak visite

Strikte omgangsvormen

Geen winkels kantine open ruimte ziekenhuis

tie
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ussen containment en mitigatie strategieen

dus gaat om veranderingen in publiek leven

ens mij aangeven dat er gradaties zijn voor social distancing met stappen van minder contact het gaatom voor ie

mensen meer afstand houden wanneer het nodig is En dit is waarschijnlijk net iets eerder dan mensen denken du

isico groe pen

uis moet omgaan met een zieke

ijkt goed

innen een huishouden te voorkomen maar wat te doen als iemand ziek wordt of symptomatisch is iedereen aan h

taurant gradatie nodig {ook ivm economische impact
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ier ervaring mee
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der individu het aantal contact te verminderen en ook de duur en fysiek contact van de dan nog bestaande contac

s om ze te helpen moeten we hier niet een schaal voor maken groen gewoon oranje gewoon leven maar met a

et bed of alleen 1 persoon minimaliseren blootstelling anderen
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ten te verlagen en dan ook nog handen wassen en tissues gebruiken

anpassingen focus op behoud werk school ivm economische impact geen kantine minder vergaderingen geen s
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portschool etc rood thuis blijven
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Doel Scenario

Geen gerapporteerde
voorkomen introductie gevallen in Nederland

voorkomen transmissie weinig in continentaal

binnen NL

Containment

Cl Europa

Gerapporteerde gevallen in

Nederland met reishistorie

en gelimiteerde mens tot

mens transmissie Publieke

gezondheidszorg nog in

staattot effectieve Bron en

contactopsporingC2
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Gerapporteerde gevallen in

Nederland met reishistorie

en nog steeds gelimiteerde
mens tot mens transmissie

maar wel dusters op

verschillende plekken
Publieke gezondheidszorg

nog in staat tot effectieve

Bron en contactopsporingC3

Er is duidelijk mens tot

mens transmissie die wordt

gemist bij de contact

Mitigatie vertraging opsporing

transmissie om impact Capaciteit publieke

van uitbraak op zorg en gezondheidszorg voor

maatschappij te

minimaliseren

bron contactopsporing

schiet tekortMl

Lokale uitbrakenM2

Overal transmissie maar

nog wel verschillende ernst

uitbraak per regioM3
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Zeer grootschalige
transmissie en overal

ernstig

Ernstig tekortschieten

zorgcapaciteit publiek en

curatiefM4
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Risico

Missen importgevallen lokale transmissie

Detectie van eerste geval in de zorg met

blootstelling van artsen patienten

Missen importcasussen lokale transmissie

Veel importcasussen

Late identificatie van casus

Missen niet identificeren van contacten

Substantiele bijdrage transmissie voor onset

symptomen Of als zieken die niet aan de casus

definitie voldoen toch erg besmettelijk zijn

Verspreiding onder zorgmedewerkers

Lokale problemen zorgcapciteit ivm exposure

zorgmedewerkers
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Missen importcasussen lokale transmissie

Late identificatie van geval

Missen niet identificeren van contacten

Transmissie ondanks opsporen contacten

Detectie van gevallen in de zorg met exposure

van artsen patienten

Lokale problemen GGD capaciteit en lokale

problemen zorgcapciteit ivm exposure

zorgpersoneel
Uitbraken binnen ziekenhuis zorginstelling

verzorgingstehuis gevangenis

bejaardentehuis Lange influenzaepidemie met

reeds belastzorgstelsel Onvoldoende

beschikbare beschermingsmiddelen FFP

maskers

Mogelijk lokale regionale problemen in de

zorgcapaciteit [zorgcapaciteit moeten we

volgens mij opsplitsen in human resources en

goederen medicatie materiaal]

Uitbraken in ziekenhuis

Tekortaan persoonlijke

beschermingsmaterialen FFP2

Lokale problemen in de zorgcapaciteit

Tekort medicatie en of zuurstof

Tekort ECMO

Uitbraken binnen ziekenhuis zorginstelling

verzorgingstehuis gevangenis COA

Op verschillende plekken lokaal ernstige

problemen in de zorg capaciteit
Uitbraken binnen ziekenhuizen

zorginstellingen verzorgingstehuisen

gevangenisen bejaardentehuizen COA



15273507

capaciteit

tekortschieten uitvaartcapaciteit tekort aan

zorg leidt tot mensonwaardige situaties qua

ziekte en sterven

Sociale ontwrichting uitvallen technische

infrastructuur nationaal door personeelsuitval
Uitbraken binnen ziekenhuis zorginstellingen

verzorgingstehuizen gevangenisen
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Beheersmaatregel OMT

Active case finding [LCI GGD]
Case definitie continu actualiseren uitbreiden naar meerdere landen wanneer nodig

[RT]

Triage [GGD LCI] bemonsteren [GGD HA ZH] en diagnostiek monsters verdachte

cases [EMC IDS]

Faciliteren meldingsplicht verdachte en bevestigde cases Osiris [EPI en dagelijkse

monitoring gegevens van contacten [GGD LCI EPI] HP Zone

Actieve surveillance opzetten in NIVEL [EPI] dit is geen beheersmaatregel bovendien

niet sensitief genoeg om eerste gevallen op te sporen

Informeren en activeren curatieve sector en stimuleren testen verdachte cases

[LCI GGD]

Informeren terugkerende reizigers[GGD Kenemerland] en alerteren vluchten en

scheepvaart [GGD Klnad GGD Rotterdam en GGD en met B haven] Opvang en

monitoren repatrianten Opstellen arbo beleid en adviezen voor bedrijfsartsen

Identificeren mogelijke problemen human resources en goederen materiaal in zorg

zuurstof PPE medicatie personeelsverlof etc

Idem Cl met aanvullend

Uitwisselen capaciteit GGD en onderling [LCI GGD]
Quarantaine contacten indien substantiele transmissie voor symptomen [LCI GGD]
Afstemmen GHOR zorgcapaciteit [7LCI RT VWS]
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Idem C2 met aanvullend

Overweeg triage opname patienten op lokaal niveau [GHOR]

Uitwisselen afstemmen curatieve capaciteit regionaal niveau [GHOR]

Overweeg in regio s met clusters social distancing reisbeperking aflassen lokale

evenementen sociale actiteiten [GGD LCI]

Proberen verspreiding te vertragen met andere maatregelen dan bron

contactopsporing namelijk hygienemaatregelen social distancing incl reisbeperking

aflasten landelijke en regionale massa bijeenkomsten [GGD LCI]
Arbobeleid voorbereiden Opvang personeelstekorten beleid wanneer testen niet

werken met name bij kritische sectoren zoals zorg andere hulpdiensten etc

[instellingen zelf GGD LCI]

Focus op surveillance systemen NIVEL SARI hoestnu nl [EPI]
Uitwisselen zorgcapaciteit tussen regio s [GHOR ROAZ] Bevolking op de hoogte

brengen van doel scenario s en beheersmaatregelen wat moeten ze wel en niet doen

[LCI GGD]

Idem Ml met als aanvulling

Afstemming ROAZ en GHOR om zorgcapaciteit te mitigeren en om te gaan met

uitbraken in zorginstellingen gevangenissen

Triage van patienten [GHOR en ROAZ]

Aflassen lokale evenementen [GGD LCI]

Idem M2 met als aanvulling

Social distancing maatregelingen nemen in intensiteit toe naarmate de ernst van de

situatie groter wordt

[de problemen in de zorg zijn wat aspecifiek me aspecifieke oplossingen]
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Idem M3 met als aanvulling
Beschikbare zorgcapaciteit borgen [GHOR en ROAZ]

Borgen personele capaciteit vitale functies in de samenleving [ministeries]
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Media communicatie Guidance documentatie

Instrueren dat patienten die voldoen aan

casus definitie bellen ipv huisarts bezoeken

[op dit moment lijkt de strategie dat

mensen hun huisarts moeten bellen die

daarna de GGD belt Is dit de strategie die in

plaats blijft ] Voorbereiden en continu

updaten uitgebreide FAQ

https www rivm nl coronavirus covid

19 vragen antwoorden

Protocol Coronavirus generiek draaiboek

Instrueren dat patienten die voldoen aan

casus definitie bellen ipv huisarts bezoeken

Bevolking op de hoogte brengen van belang

containment handen wassen etc Eerste

nieuwsbericht

Opening telefonisch infopunt RIVM

opschalen capaciteit COM

Protocol Coronavirus generiek draaiboek
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Instrueren dat patienten die voldoen aan

casus definitie bellen ipv huisarts bezoeken

Bevolking op de hoogte brengen van belang

containment handen wassen etc

Duidelijk uitleg isolatieen contactopsporing

Duidelijke uitleg symptomen vergelijking
met griep Protocol Coronavirus generiek draaiboek

Verantwoordelijkheid communicatie

verschuift van het RIVM naar VWS

Rijksoverheid

Protocol Coronavirus generiek draaiboek lokale

regelingen GHOR

Protocol Coronavirus generiek draaiboek lokale

arrangementen GHOR ROAZ

Protocol Coronavirus generiek draaiboek lokale

arrangementen GHOR ROAZRO
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Protocol Coronavirus generiek draaiboek lokale

arrangementen GHOR ROAZ Nationaal mitigatiebeleidRO
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Wat betekent dit voor het individu

Zeer laag individueel risico geen gevallen in

vriendenkring familie geen impact op dagelijks leven

Zeer laag individueel risico geen gevallen in

vriendenkring familie geen impact op alledaags leven Onrust

bezorgdheid voor eigen gezondheid
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Zeer laag individueel risico kleine kans gevallen in directe

vriendenkring familie maarvrienden kennen al wel iemand

geen impact op alledaags leven mogelijk bezorgheid eigen

gezondheid

Zeer laag individueel risico kleine kans gevallen in directe

vriendenkring familie maar vrienden collegas kennen al wel

iemand beperkt impact op alledaags leven Serieuze

bezorgheid eigen gezondheid

beperkt individueel risico kans gevallen in directe

vriendenkring familie maar vrienden collegas kennen

meerdere personen impact op alledaags leven

Serieuze bezorgheid eigen gezondheid mogelijk sterfgevallen

in omgeving

substantieel individueel risico gevallen in directe

vriendenkring familie substantieel impact op alledaags leven
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groot individueel risico veel gevallen in directe

vriendenkring familie groot impact op alledaags leven Angst

paniek zwaar beroep op beroepsbevolking voor zorg

familieleden



15273507

Wat betekent dit voor de samenleving economie

Personeel is vol beschikbaar enige problemen zijn gelinkt aan

supply chain problemen door uitbraken elders

Personeel is vol beschikbaar enige problemen zijn gelinkt aan

supply chain problemen door uitbraken elders

Enkele bedrijven hebben personeel in monitoring



15273507

Personeel is vol beschikbaar enige problemen zijn gelinkt aan

supply chain problemen door uitbraken elders

Enkele bedrijven hebben personeel in monitoring lokaal kan dit

echtergaan om meerdere bedrijven

Bedrijven kiezen mogelijk zelf tot thuiswerken reductie

werkzaamheden

Lokale clusters kunnen leiden tot lock down dorpen kleine

gemeenten

Verenigingen etc besluiten zelf tot opschorting bijeenkomsten
Overheid kan adviseren cq besluiten bepaalde samenscholingen

op te schorten

Personeel is vol beschikbaar enige problemen zijn gelinkt aan

supply chain problemen door uitbraken elders

Enkele bedrijven hebben personeel in monitoring lokaal kan dit

echtergaan om meerdere bedrijven

Bedrijven kiezen mogelijk zelf tot thuiswerken reductie

werkzaamheden

Lokale clusters kunnen leiden tot lock down dorpen kleine

gemeenten

Verenigingen etc besluiten zelf tot opschorting bijeenkomsten
Overheid kan adviseren cq besluiten bepaalde samenscholingen

op te schorten

Lokaal beginnen bedrijven te merken dat personeel ziek wordt

Afhankelijk van de mitigatie blijven alle symptomatische mensen

thuis ook die met lichte symptomen

Supply chain blijft binnen Nederland grotendeels overeind de

mogelijke problemen elders blijven bestaan of worden erger

Lokaal kunnen bedrijven moeilijk functioneren ivm ziekte

personeel of personeel afwezig ivm mantelzorg taken Supply chain

problemen nu ook binnen Nederland
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Economische output op landelijk niveau zeer laag ivm mititgatie

strategieen en of ziekte personeel en of mantelzorg taken en of

begravenissen
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Drempelwaarde om op af te schalen

Eerste gerapporteerd geval met

reishistorie en of epi link C2 eerste

geval zonder epi link in actieve

surveillance C3

Meer gevallen maar nog steeds

beheersbaar met capaciteit GGD C3

Meer dan 5 nieuwe gevallen per dag voor

langer dan 4 a 6 weken Ml eerste

gevallen zonder epi link in actieve

surveillance Ml
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Meer dan 5 nieuwe gevallen per dag voor

langer dan 4 a 6 weken Ml eerste

geval zonder epi link in actieve

surveillance Ml

Lokale uibraken M2

Oppikken infectie in populatie surveillance

M2

Meer gevallen grotere problemen in

zorgcapaciteit regionaal M3

Meer gevallen M4 Minder gevallen

M2
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Minder gevallen seizoen impact werking

mitigatie strategieen etc etc M3 M2
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Behandeling coronavirus update januari 2020

infectloloog RIVM en viroloog LUMC Jan 202010 2e

Introductie

Voor coronavirus infecties bestaat geen geregistreerde behandeling Wei is er in kleine onderzoeken

bij personen met een infectie met SARS en MERS CoV geprobeerd te behandelen met een aantal

antivirale middelen op experimentele basis De uitkomsten hiervan zijn niet te gebruiken voor een

solide onderbouwing voor therapeutisch advies vanwege de kleine aantallen wisselende

combinaties van middelen en heterogeniteit van de patientengroep en gerapporteerde uitkomsten

Dat er gekozen werd voor deze middelen is wel rationeel omdat de onderbouwing voor het gebruik

van deze antivirale middelen is gebaseerd op in vitro testen en beperkte proeven in dieren

In dit overzicht worden de beschikbare data samengevat om daarmee tot een therapiekeuze te

kunnen komen Biegel Antiviral Res 2019

Ribavirine plus Interferon alpha 2b

Ribavirine tabletten werd gebruikt in combinatie met interferon alfa bij de behandeling van

hepatitis C maar is gezien het bijwerkingenpatroon {hemolytische anemie beenmergdepressie

vervangen door effectiever en veiliger antivirale middelen

Ribavirine in combinatie met interferoncc2b heeft bij rhesusapen geleid tot daling van virale lading

en toonde partieel effect bij preventie van pneumonie in vergelijking met onbehandelde controle

apen Falzarano et al 2013 Bij de mens is dit effect bij MERS CoV niet consistent aangetoond

• Al Ghamdi BMC Inf Dis 2016 naast ribavirine 19 51 37 5 kregen 23 51 45 1

interferon beta 8 15 7 interferon alfa of 8 15 7 mycofenolaat mofetil waarvan 7 in

combinatie met interferon beta In de multivariate analyse bleek geen enkele vorm van

antivirale behandeling geassocieerd met overleving

• Al Tawfiq Int J Infect Dis 2014 vijf patienten die behandeld werden met interferon cc2b en

ribavirine en allemaal overleden

• Omrani Lancet Inf Dis 2014 20 patienten kregen ribavirine gedurende 8 10 dagen en

subcutaan pegylated interferon alfa 2a 180 pg per week voor twee weken Mortaliteit op

dag 28 was niet significant verschillend in deze groep 70 versus die in 24 niet behandelde

patienten 83

• Shalhoub J Antimicrob Chemother 2015 mortaliteit bij patienten die ribavirine in

combinatie met interferon alfa2a kregen was 85 11 13 terwijl deze 64 7 11 in

patienten die ribavirine met IFN pla kregen P 0 24

• Arabi Am J Resp Crit Care Med 2017 deze grotere trial waarbij 142 patienten met ribavirine

plus min interferon werden vergeleken met 188 patienten zonder antivirale behandeling

liet geen invloed zien van behandeling van ribavirine in combinatie met interferon op de

mortaliteit op dag 28

De gebruikte dosis ribavirine die replicatie van MERS CoV zou remmen leidt tot frequente

bijwerkingen Hart et al 2014 Bovendien is de vereiste concentrate die leidt tot remming van

virusreplicatie in vitro niet te bereiken met toediening in de mens Hart J Gen Virol 2014 Chan J

Infect 2013
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Interferonen zijn geregistreerd als antiviraal middel of als immuunmodulator

Interferon alfa werd gebruikt bij de behandeling van hepatitis B en C en werkt als

antiviraal middel Gezien de subcutane toediening en fors bijwerkingenpatroon

griepachtige klachten beenmergsuppressie depressie is het verlaten en vervangen

door effectiever en veiliger orale antivirale middelen

Interferon beta lb is geregistreerd voor de behandeling van Multiple Sclerose en werkt

als immuunmodulator

Interferon y wordt door lymfocyten geproduceerd en activeert fagocyten Het is

geregistreerd voor chronische granulomateuze ziekte en maligne osteopetrosis

In vitro onderzoek toont aan dat interferon beta op apencellen effectief is tegen MERS CoV Chan et

al 2013 Hart et al 2014 In vitro onderzoek bij apencellen bij MERS CoV toont aan dat IFN 31b de

meeste in vitro virale replicatie remt met beter biologische beschikbaarheid IFN a2a IFN a2b of IFN

[31a Hart J Gen Virol 2014 Chan J Infect 2013 In de bovengenoemde retrospectieve case

series bleek ook dat IFN ct2a IFN a2b of IFN 31a in combinatie met ribavirine dat zelf dus weinig

antivirale activiteit heeft bij deze doseringen in de mens geen duidelijk voordeel bieden bij

patienten met MERS CoV

Lopinavir ritonavir

De hiv protease remmer lopinavir ritonavir wordt nog maar zeer beperkt gebruikt bij hiv

behandeling behalve bij kinderen waar de mogelijkheid lopinavir ritonavir als oplossing toe te

dienen toedieningsgemak heeft ten opzichte van tabletten Het is jaren gebruikt als hiv remmer en

heeft een bekend bijwerkingenpatroon zonder veel ernstige bijwerkingen bij volwassenen

In vitro onderzoek naar antivirale activiteit van lopinavir tegen MERS CoV zijn niet eenduidig omdat

zowel remmende activiteit als afwezige activiteit werd gemeld Chan et al 2013 de Wilde et al

2014

Lopinavir plus interference gaf afname van gewichtsverlies klinische verbetering lagere virale titers

bij MERS CoV infected penseelapen marmosets Chan et al 2015 Chu et al 2004 de Wilde et al

2013

SARS De combinatie van lopinavir ritonavir plus ribavirine is gebruikt bij 41 patienten met SARS

waarbij ten opzichte van historische controles die met monotherapie ribavirine waren behandeld

minder ARDS en of dood optrad 21 dagen na start van symptomen 2 4 versus 28 8 p 0 001

Chu Thorax 2004

MERS CoV

In Zuid Korea is een casus behandeld met lopinavir ritonavir in combinatie met ribavirin

en interferon alfa 2a waarbij deze overleefde Kim Antivir Ther 2016

In Griekenland is een casus behandeld met lopinavir ritonavir interferon en ribavirine

dat op dag 13 van ziekte was gestart Ondanks dat plasma MERS CoV 2 dagen na start

behandeling negatief werd bleef virus RNA in de luchtwegen aanwezig gedurende 4

weken en de persoon overleed Spanakis Int J Antimicrob Agents 2014

Tijdens de uitbraak in Zuid Korea werden 14 patienten behandeld met pegylated

interferon alfa ribavirine en lopinavir ritonavir maar data over effect onbreekt Min Sci

Rep 2016
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Lopinavir ritonavir plus interferon|3 lb wordt nu gebruikt in een onderzoek naar behandeling van

MERS CoV MIRACLE trial NCT02845843 Arabi et al 2018a De gebruikte dosering is

Lopinavir Ritonavir 400mg 100 mg ml twee maal daags gedurende 14 dagen en

Interferon beta lb 0 25 mg subcutaan om de dag gedurende 14 dagen

Monoklonale antilichamen

Humane antistoffen gaven geen afname van ernst van ziekte in diermodellen wat waarschijnlijk

komt door lage concentraties antistoffen Cockrell et al 2016 Er loopt nog een onderzoek met SAB

301 naar klinische effectiviteit Beigel et al 2018 Luke et al 2016

Remdesivir

De nucleotide analoog remdesivir Gilead heeft activiteittegen Ebola en coronavirussen

Activiteittegen Ebola is aangetoond in vitro en bij apen zodat deze nucleotide analoog 1 van de 4

armen was in de PALM Trial in DRC waarbij de dosering werd gebruikt bij volwassenen van eenmalig

een oplaaddosis van 200 mg i v gevolgd door 9 dagen 100 mg per dag i v Mortaliteit bij remdesivir

was hoger dan in twee andere armen maar omdat er geen placebo arm was meegenomen is niet

bekend of er in het geheel geen therapeutisch effect bij de mens aanwezig is in deze dosering

Bij coronavirussen is antivirale activiteit in diermodellen aangetoond zowel profylactische als 24 uur

na infectie is aangetoond dat virale lading met 2 of meer log afneemt op dag 4 5 Sheahan Sci

Transl Med 2017 Bij in vitro onderzoek bij humane longcellijnen was er activiteittegen SARS en

MERS CoV Sheahan Sci Transl Med 2017

In een muizenmodel Cockrell Nat Commun 2020 met start van behandeling 24 uur naar

blootstelling bleek lopinavir ritonavir plus interferon beta virus replicatie niet te remmen terwijl

remdesivir 3 log reductie van virustiters opleverde

Veiligheidsdata uit fase 1 onderzoek is nog niet gepubliceerd

Qverige therapeutische overwegingen

Gebruik van corticosteroiden

Bij onderzoek bij ICU patienten met MERS CoV verlengen corticosteroiden hydrocortison 200 400

mg per dag de virale uitscheiding Arabi Am J Respir Crit Care Med 2018 Bij ernstig zieke 1C

patienten worden vaak corticosteroiden voorgeschreven maar dat verlengt dus de periode van

mogelijke nosocomiale transmissierisico s Dit effect van corticosteroiden op een vertraagde virale

klaring is ook al eerder aangetoond bij SARS Lee J Clin Virol 2004 Bovendien is er weinig bewijs dat

mortaliteit afneemt bij SARS door corticosteroiden aannemelijker is het dat er slechts negatieve

effecten zijn Stockman PLoS Med 2006

Conclusie
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Indien er grote genotypische en fenotypische overeenkomsten blijken zijn tussen het 2019 nCOV en

de anderetwee coronavirussen MERS CoV en SARS is het waarschijnlijk dat therapeutische opties

voor deze drie verschillende coronavirussen overeenkomstig zijn qua aangrijpingspunt en dosering

Ribavirine in combinatie met IFN ct2a IFN a2b of IFN 31a is geen optie gezien ontbrekende rationale

bij deze doseringen en gebrek aan consistent bewezen effect op MERS CoV

De eerste keus zou nu zijn behandeling met lopinavir ritonavir in combinatie met interferon beta lb

volgens het MIRACLE protocol Figure 1 Arabi Trials 2018 wat nu ook gestart is doorChinese

arisen in Wuhan Huang Lancet 2020 Alhoewel het bewijs voor antivirale activiteit van lopinavir

niet zeer sterk is en lager is dan interferon beta zijn beide medicijnen nu voorradig in Nederland

Anderzijds lijkt remdesivir een zeer goed experimenteel alternatief gezien in vitro data en effect in

dierstudies bij therapeutisch gebruik Dosering en duur van behandeling bij de mens zijn echter

onbekend Mogelijkerwijs zou de dosering van de PALM trial bij Ebola behandeling gehanteerd

kunnen worden Over de toegang tot therapie en beschikbaarheid van doses in Nederland of Europa

is echter nu nog niets bekend
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Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis In Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische



16048468

laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in
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samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030|
• RIVM dd viroloog 030^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

^ buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2s

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtu verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Sent Thur 2 27 2020 5 33 44 PM

Subject AW Update on SHARP COVID 19 activities

imaqe005 pnq

imaqe006 ipq

M

Dear All

I would like to correct the typo the inventory by ECDC on laboratory capabilities was done of course in January 2020 Please find below

the corrected version of the information

Sorry for this

Best regards
Roland Grunow

Prof Dr med Roland Grunow

Robert Koch lnstitut ZBS 2

Seestr 10

13353 Berlin

Germany
http www rki de

Von 10 2e

Gesendet Donnerstag 27 Februar 2020 17 39
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Betreff Update on SHARP COVID 19 activities

Dear SHARP Joint Action partners

This is just a quick update to all of you on some COVID 19 activities which have been discussed and taken into action within SHARP

WP7 Laboratory preparedness and responsiveness RKI INMI

There was some discussion earlier if an additional EQAE External quality assessment exercise on COVID 19 would be needed and

could should be organized by SHARP for SHARP laboratories Since ECDC through it’s networks is already preparing an EQA no need

for SHARP EQA will be needed since it would be duplication of efforts All relevant SHARP laboratories will be included in this EQA

ECDC conducted an inventory of laboratory capabilities to diagnose COVID 19 in January 2020 It appeared that all relevant SHARP

laboratories are prepared or close to finalize the preparedness for COVID 19

SHARP laboratories will be invited to the ECDC’s teleconferences on COVID 19 as well

Many SHARP laboratory partners are already very active on COVID 19 preparedness and response at EU level through other networks

Please find the publication on laboratory capacities in Europe this link was kindly shared by our ECDC colleagues

https www eurosurveillance Org content 10 2807 1560 7917 ES 2020 25 6 2000082

WP10 Case management and infection prevention and control preparedness INMI

Our Italian colleagues have prepared draft questionnaires on COVID 19 by request of DG SANTE and they have supported DG SANTE

in preparing their surveys WP10 held a workshop in Frankfurt this week to progress the questionnaire and on mapping and assessment

of the high level isolation units

This work is still on going and it is under discussion whether these questionnaires will be used to support the Member States in

preparedness and response

Special thanks to ECDC for support

For SHARP partners

Although SHARP is not an operational Joint Action aimed for response and you have your work plans set please let us know if there are

some COVID 19 activities which you think could should be incorporated in your SHARP WP work Also please consider if COVID 19

aspect could be taken into account in your on going upcoming activities in order to reach our aim to strengthen implementation of

Decision 1082 2013 EU on serious cross border threats to health support the EU level preparedness and responses to health threats and

the implementation of the IHR

Kind regards
10 2a team

10X2e|@01D594A4 7B386AE0] @01 D594A4 7B38GAE0]m
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SHARP Joint Action

Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU

Contact the SHARP coordination team at THL Finland BB SI@thl fi«j 10 2e |@thl fi

www sharpja eu http www sharpja eu

www thl fi http www thl fi

10 2e

Project Manager PhD

Infectious Disease Control and Vaccinations Unit

Department of Health Security
Finnish Institute for Health and Welfare THL

P O Box 30 FI 00271 Helsinki FINLAND

10 2e 10 2el@thl fi ] @thl fi

10 2sTel
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To ml@rivm nl]
From

Sent Thur 2 27 2020 11 33 31 AM

Subject FW Agenda en deelnemerslijst OMT 2019 nCoV Wuhan

Ter info

@erasmusmc nl

Sent donderdag 27 februari 2020 12 30

10 2e B 10 2eFrom

10 2e ivm nl

1^^5@internisten nl ^^^3@internisten nl

Subject RE Agenda en deelnemerslijst OMT 2019 nCoV Wuhan

To m

Cc m

Beste mevrouw 10K2e

Dank voor uw reactie

De keuze van de samenstelling van het OMT is uiteraard aan het RIVM en er zullen mensen op persoonlijke titel

vertegenwoordigd zijn Mijn email was bedoeld om u er op te wijzen dat een belangrijke beroepsgroep namelijk de internist

infectiologen niet officieel vertegenwoordigd is in het OMT

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Medische Microbiologie Infectieziekten

ErasmusMC
Univeiiitair Mcdinh Centrum Rotterdam

Postbus 2040 3000 CA Rotterdam intern postadres

Bezoekadres kamerlilflH£E l3r Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam

10 2qE mail Ktftrwiii@erasmusmc nl | Telefoon | Telefoon 10 2e

www erasmusmc nl

In if f u

10 2e 10 26 @rivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 12 17

|@erasmusmc nl

Subject Re Agenda en deelnemerslijst OMT 2019 nCoV Wuhan

10 2s E 10 2eTo

Geachte mevrouw BP
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Hartelijk dank voor uw e mail Voor de organisatie van deze OMT bijeenkomst zijn de volgende afwegingen gemaakt

U was als vervanger van de voorzitter VIZ |
Vanwege het doel van deze bijeenkomst zijn behalve de kernleden vertegenwoordigers van de verschillende ROAZ regio s

aanwezig

10 2e is er echter nu wel bijaanwezig 10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Redacteur

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding RIVM

10 [2e

10 2e K 10 2e l@erasmusmc nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 11 40

To LCI ^B^xivnrnl
Ba@internisten nl internisten nl

Subject RE Agenda en deelnemerslijst OMT 2019 nCoV Wuhan

Cc

Geachte collega bested

Vandaag is er opnieuw een OMT over het Wuhan virus I t t het eerste OMT ben ik hiervoor niet uitgenodigd als

vertegenwoordiger van de internist infectiologen Hoewel in de eerste uitnodiging ik op de deelnemerslijst stond als

afgestemd dat ik aanwezig was als voorzitter10 2e10 129 namens de KVI VIZ heb ik metvervanger van|
van de NVII een deel specialistische vereniging van de NIV De NVII is de beroepsbelangenvereniging van internist

infectiologen de KVI VIZ is ruim een jaar geleden opgeheven

Graag wijs ik je erop dat er in het OMT van vandaag geen vertegenwoordiger met mandaat van de NVII en dus de NIV

aanwezig is en dat de internist infectiologen zich als niet vertegenwoordigd beschouwen

staat om die reden in cc

k an het NIV bureau10 2b

Graag zou ik willen overleggen hoe wij als internist infectiologen wel vertegenwoordigd kunnen worden bij het RIVM in

gremia die onze beroepsgroep zeer aangaan

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Medische Microbiologie Infectieziekten

ErasmusMC
Univeisitair Mcdiwh Ccntium Rotterdam

10 2Postbus 2040 3000 CA Rotterdam intern postadre^
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Bezoekadres kamerm«j|jg]Dr Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam

E mail mjjj|g]@erasm usmc nl | Telefoon 1Q 2e| Telefoonmi2e

www erasmusmc nl

In w f £

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To ml@rivm nl]
From

Sent

Subject RE Agenda en deelnemerslijst OMT 2019 nCoV Wuhan

Thur 2 27 2020 11 17 02 AM

Dank verstuurd op die manier

@rivm nl

Sent donderdag 27 februari 2020 12 15

10 2e 10 2eFrom

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE Agenda en deelnemerslijst OMT 2019 nCoV Wuhan

To

Niet ik heb metmaieaioverlegd maar

Voor de organisatie van deze OMT bijeenkomst zijn de volgende afwegingen gemaakt

U was

10| 2e 10 2a |@ rivm nlVan

Datum 27 februari 2020 om 12 05 03 CET

Aan

Onderwerp RE Agenda en deelnemerslijst OMT 2019 nCoV Wuhan

10 2e 10 2e @rivm nl

mee eens zo Of moet er nog wat in over wat KE E3l orige OMT met haar afsprak Hoewel in de eerste uitnodiging

afgestemd10 2sik op de deelnemerslijst stond als vervanger van

dat ik aanwezig was als voorzitter van de NVII een deel specialistische vereniging van de NIV De NVII is de

hamens de KVI VIZ heb ik met10 2e

beroepsbelangenvereniging van internist infectiologen de KVI VIZ is ruim een jaar geleden opgeheven

Dubbel

Met vriendelijke groet

10 2e

Redacteur

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding RIVM

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

C10 2a t0 2e 1C K2e

Dubbel

10 2e
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Dubbel

10 2e
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Wed 2 26 2020 3 22 29 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 19

26 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 18 van dinsdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht

19 met informatie over de volgende onderwerpen

• Situatie op Tenerife

• Herziene casusdefinitie

• Opschalingslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en intramurale surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

• In voorbereiding

Bericht

Situatie op Tenerife
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Op Tenerife is bij een patient COVID 19 vastgesteld Het hotel waar deze man verblijft is

gesloten en alle mensen zijn in quarantaine geplaatst onderwie ook Nederlanders De Spaanse

autoriteiten zijn bezig met contactonderzoek ook retrospectief vanaf het moment dat deze

patient klachten kreeg Erwordt een lijst met Nederlandse contacten opgesteld De LCI zal

GGD en op de hoogte stellen van deze contacten wanneer deze lijst beschikbaar komt

Herziene casusdefinitie

Zoals gisteren bericht is de casusdefinitie herzien Daarbij zijn de landen regio s met

wijdverspreide transmissie uitgebreid Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die zich

vanaf nu melden Het is niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan de

casusdefinitie voldeden maar nu wel

Opschalingslaboratoria actief voor irttramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten dat verzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intram urale

verdachte patient zal worden aangepast met toevoeging van deze 12 regionale

opschalingslaboratoria

De opschalingslaboratoria zijn volledig operationeel als ze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten succesvol hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratorium is

sprake van een bevestigde patient

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen
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11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Het is belangrijk om u te realiseren dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte groep A is

Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel inzetten van

diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en aan de LCi

Voor overleg over casuistiek of mogelijke verdenkingen kunnen behandelaren en microbiologen

terechtbij de regionale GGD

Wij vragen aan intramurale behandelaren en microbiologen extra aandacht voor de

communicatie rond de eerste positieve SARS CoV 2 patienten die geconfirmeerd moeten zijn

door de centrale labs Vanwege de landelijke implicaties worden behandelaren in ziekenhuizen

gevraagd om niet meteen de mediate informeren over een positieve patient maar eerst af te

stemmen met het RIVM Hiervoor kunt u contact opnemen met de LCI

Het diagnostisch algoritme voor een extramurale verdachte patient wordt op dit moment om

logistieke redenen niet gewijzigd Extramurale diagnostiek zal nog steeds centraal bij EMC en

RIVM ingezet worden In verband met de landelijke coordinate bij een meldingsplichtige ziekte

groep A zal de situatie opnieuw beoordeeld worden wanneer de 12 regionale

opschalingslaboratoria de komende dagen volledig operationeel zijn

GGD en vragen wij bij het insturen van monsters om het aanvraagformulier volledig in te

vullen met speciale aandacht voor het land van blootstelling

Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

Met alle overige laboratoria in Nederland die geen opschalingslaboratorium zijn zijn ontwikkelde

protocollen voor implementatie van diagnostiek gedeeld door het Erasmus MC en RIVM IDS De

laboratoria kunnen zich hiermee voorbereiden op het zelf uitvoeren van diagnostiek

Ook deze laboratoria wijzen wij er nogmaals op dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte

groep A is Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel

inzetten van diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en

aan de LCI

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens
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• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI 030

• RIVM dd viroloog 030]

| ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010 1

[10 2»t

10 2e

10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

| Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

■ Clb RIVM

GGD Groningen RAC

10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10X28 Clb

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebrnik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en



16048598

[ili]

Service

@iivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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To iaitaM@rivm nll

From

Sent

Subject RE Antw Confidential Cluster in Germany close to NL

Tue 2 25 2020 11 20 23 PM

Was ik al bang voor

Als ik ergens bij kail ondersteunen

Succes en sterkte

@rivm ntVan

Datum 25 februari 2020 cm 23 52 15 CET

10 2e 10 2e

@rivm nlAan

Onderwerp RE Antw Confidential Cluster in Germany close to NL

10 2e 10 2e

Wordt uitgezocht weer nachtwerk

10 2e I0 2e § rivm nlVan

Datum 25 februari 2020 om 22 45 34 CET

@rivm nlx\an

Onderwerp RE Antw Confidential Cluster in Germany close to NL

10 2e 10 2e

Top

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 22 45

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject Antw Confidential Cluster in Germany close to NL

To

We zitten a I erboven op

101 2 10 2e I Srivm nlVan

Datum 25 februari 2020 om 22 43 27 CET

Aan 10 2e 10 2e 10 2e 10 2»l@rivm nl

Onderwerp Confidential Cluster in Germany close to NL

Prioriteit Hoog

I grivm nl

Hoi

| Hij diagnosticeert in Duitsland world leading expert op coronavirussenNet ontvangen van 10 2e

10 2SGroet

10 2e 10 2 gcharite deFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 22 41

10 2s 10 2e grivm nlTo

Subject Cluster in Germany close to NL

Hi 10 2e

there are two cases of SARS2 in Germany Local newspapers say it is a couple detected because of severe symptoms in one of

them no travel history This looks very much like an undiscovered cluster will emerge over the next days The patients stem from an

area called “Sellkant near Heinsberg a corner of Germany surrounded by the Netherlands Can you investigate this The area in
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Germany is totally rural while over in NL there are some cities Sittard People there commute between both countries I bet the

cluster is in NL

I0 2e

Professor m

Charite Global Healthm

Charite Universitatsmedizin Berlin

Campus Charite Mitte

Chariteplatz 1

D 10117 Berlin

Germany

E Mail

https viroloaie ccm charite de

https qlobalhealth charite de

l@charite de10| 2e
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Tue 2 25 2020 3 55 46 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 18

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 18

25 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 17 van maandag 24 febmari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatle over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 18 met informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Herziene casusdefinitie 25 02 2020

• Monitoring teruggekeerde passagiers cmiseschip ’Westerdam

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2 Tot nu
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toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims De logistiek rand triage diagnostiek en

bemonstering loopt vooralsnog volgens afspraak en naartevredenheid waarvoor dank

Herziene casusdefinitie 25 02 2020

Gisteren heeft internationaal afstemming plaatsgevonden bij ECDC Deze afstemming heeft

geleid tot een aanpassing van de gebieden met wijdverspreide en lokale transmissie Op basis

van deze discussie hebben we Zuid Korea en een aantal gemeenten in Noord ltalie

toegevoegd aan de landen regio s met wijdverspreide transmissie Op dit moment is

onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en specificiteit in een

veranderende epidemiologische situatie

Ook in Iran is wijdverspreide transmissie Hoewel de informatievoorziening vanuit Iran slechts

langzaam op gang komt meldt Iran relatiefveel sterfgevallen Ook zijn ermeerdere

Internationale importgevallen vanuit Iran gem eld Wij gaan daarom uit van wijdverspreide

transmissie Wij willen benadmkken dat artsen laagdrempelig kunnen overleggen met GGD en

LCI als het gaat over casui stiek zeker random Iran

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie”

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet Ran laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Zuid Korea en Iran Daarnaast enkele gemeenten in Italie Codogno Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone Casalpusterlengo
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Castiglione d Adda Fombio Maleo Somaglia Bertonico Terranova dei Passerini

Castelgerundo en San Fiorano regio Lombardije en V o Euganeo Mira regio Veneto

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Japan Maleisie Thailand Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie Daamaast

is lokale transmissie vastgesteld in de regio s Piemont Lombardije Veneto en Emilia Romagna

in Italie Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met een pneumonie en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van

de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest in overleg met de LCI getest

kunnen worden om COVID 19 uit te sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalqoritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Bij een van de passagiers die gevaren heeft op het cruiseschip ‘Westerdam’ is COVID 19

vastgesteld in Maleisie Het bet reft een niet Nederlandse passagier die klachten ontwikkelde na

het verlaten van het schip Het bedrijf Holland Amerika Lijn heeft passagiers van de ‘Westerdam’

een brief gestuurd waarin zij verklaren dat de patient SARS CoV 2 negatief is op basis van

informatie van de Maleisische autoriteiten Zij verklaren op basis hiervan dat monitoring niet

meer nodig is Ook wij hebben twijfels over de eerste uitslagen van deze patient maar de

juistheid hiervan is niet meerte achterhalen Voor de goede orde geen van de andere

passagiers van de ‘Westerdam’ is positief getest Vanwege de onduidelijkheid over de eerste

test adviseren wij passieve monitoring van de teruggekeerde passagiers van het cruiseschip

‘Westerdam’ op dit moment te continueren Actieve monitoring kan omgezet worden in passieve

monitoring Deze overwegingen kan de GGD eventueel communiceren met betreffende

passagiers
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In voorbereiding

• Aanpassing diagnostisch algoritmeverdachte patient intra en extramuraal

• Opschallngslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en voor surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland voorbereiden op diagnostiek

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laag risicocontacten

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

10 2s• RIVM LCI tel 030 |
• RIVM dd viroloog tel 030]
• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010^^^

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2»

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Erasmus MC |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

| Clb RIVM QB

GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
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strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai°x2@rivm nl

Service

10 129U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e |j 10 2»

10 2e |j
10 2e IIMH

To 3 rivm nl]
10 2eCc @rivm nl]

From

Sent Tue 2 25 2020 12 14 02 PM

Subject CONCEPT agenda OMT

Agenda 57e OMT CQVID 19 HR doc

Bij deze de concept agenda voor het OMT

Ik denk dat het voor de clinici wel goed is als

nu staan mbt epidemiologie en kennis over virus verspreiding

[fU££2]geeft aan dat er vanuit de clinici veel vragen zijn over therapie en heeft hier gisteren al een spreker voor

benaderd

10 2e even kort samenvatten waar we10 2een

Graag je aanpassingen of goedkeuring

Met vriendelijke groet

10 2eDr

^M G infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak^^
3720 BA Bilthoven

Tel

Fax
10 2s
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Mon 2 24 2020 1 31 42 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 14 van maandag 17 februari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

Casusdefinitie

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Reisadviezen

Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

Monsterafname

Rooster laboratoria Erasmus MCen RIVM

In voorbereiding

Bericht
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Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afstemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie
’

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde intectie met SARS CoV 2
’

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV

2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden

met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provinces Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die
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in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokaletransmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onathankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie bet Triage en diaanostiekalaoritmet en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te overwegen bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen

Voor actuele reisadviezen kunt u terecht op de website van Buitenlandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten’ toegevoegd aan de casusdefinities Onder een Uitgesloten

geval’ in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdacbte casus de status ‘GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen
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Bij een conclusive testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten weer op EPIcommentaar als de 14

dagen monitoring nog nietzijn afgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven

en zet de GGD de casus op GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn afgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status ‘RetourEPf EPI sluit de casus af met de status ‘AkkoordEPI

Osirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

Uit een studie van Y Yang uit China is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaqnostiekalqoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS
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De dag dat een casus aanaemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraao heeft ontvangen

Uitzonderina ernstig zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op klinische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

10 2e• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 03

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010^

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2»

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

M Clb RIVM

GGD regio Utrecht RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2S 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To MIHDM@rivm nll

@lumc nl

Mon 2 24 2020 1 00 04 PM

From

Sent

Subject RE Verzoek datum OMT niet naar buiten te brengen vooralsnog

Dat is goed

GroetEEES]

@rivm nl

Sent maandag 24 februari 2020 13 45

10 2e 10 2eFrom

10 2e |@lumo nl

Subject RE Verzoek datum OMT niet naar buiten te brengen vooralsnog

To C10 2e

Hi j^^2vr endelijk verzoek om de datum van het OMT niet naar buiten te brengen

Dank 10 2a

1D 2e 10 2«@lumc nl | 5 lumc nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 10 53

53 rivm nl10 2e 10 2eTo

Subject RE Griepsurve ilia nee van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

13 00 uur is OK Ik geef je vast mijn mobiele nummerl

Tot later Q

10 2e

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 9 03

10 2e 10 2e |@lumc nlTo

Subject RE Griepsurve ilia nee van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

Natuurlijk kunnen we bellen is 13 00 uur OK Er is van alles te doen over de uitbreiding casus def met andere

gebieden dus er voIgt morgen zeker een nieuwe case defen vandaag een Inf@ct bericht Wat betreft ECDC die

waren tot gisteren juist van plan om koorts toe te voegen enfin we gaan het zien Tot later groet Q

10 2e 53lumc nl ] 10 2e l@lumc nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 08 38

|@rivm nl

Subject RE Griepsurve ilia nee van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

10 2e 10 2eTo

Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd op jouw onderstaande mail

Jouw antwoord raakt precies aan mijn probleem Ik wil juist graag vertrouwen hebben in het LCI en dit naar het veld uitstralen

Ik weet helaas dat er al meerdere ziekenhuizen zijn die een ruimere case definitie hanteren om een introductie van een geval

volledig te voorkomen en ook niet kunnen wachten tot ze zelf mogen testen We kunnen ons niet permitteren om iemand op te

nemen of lange tijd op de EHBO te laten zitten terwijl deze mogelijk besmet is zoals je mogelijk hebt gezien in de grote Chinese

case serie 1000 pt had slechts 22 38C bij opname

En als ik jouw mail goed lees hanteert de GGD zelf ook soms een ruimere case definitie Een werkwijze waarbij laag drempelig

contact is met LCI lijkt dus ook daar te worden toegepast De nauwere case definitie zal echter tot gevolg hebben dat overleg

met LCI niet plaatsvindt en de overweging dus niet gemaakt kan worden

Heb jij vandaag tijd om nog even kort telefonisch te overleggen

Hartelijke groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom
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Sent dinsdag 11 februari 2020 12 10

@lumc nlTo |10 2e

10 Z« l@lumc nl

Subject RE Griepsurveillance van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

Cc m

We hebben alles zorgvuldig afgewogen jazeker Dat doen we niet zomaar op de LCI maar in een responsteam met epidemiologen

GGD artsen infectieziektebestrijding en de 2 labs conform de crisis opschalingsstructuur van Clb Dit responsteam heeft het

mandaat om de bestrijding te coordineren We gaan verder dan de WHO namelijk niet alleen SARI met pneumonie en uit heel

China GGD gaan niet met oogkleppen hier mee om de casus definitie wordt ruim geinterpreteerd bij een sterke verdenking En

ook wij geven dan de indicatie af om tetesten Dit is al verschillende malen gebeurt Uitbreiden naar elk luchtwegklacht zonder

koorts is besproken in het RT een aantal keer Dan zou iemand met keelpijn ergens uit China getest moeten worden Hier hebben

we uitgebreid bij stil gestaan Ook hebben we van het veld heel veel signalen gekregen dat dit niet te doen is Deze casus definitie

is de beste match op dit moment tussen sensitiviteiten specificiteit

Wij hebben het initiatief genomen om de monsters uit de peilstations ook op coronavirus te testen dit heeft Nivel naar buiten

gebracht zelfstandig maar het is een actie uit het responsteam Hiermee houden we de vinger aan de pols en hebben we een

baselinemeting

Ik hoop je vragen te hebben beantwoord en van jou het vertrouwen te krijgen in de besluiten van het responsteam en de

professionaliteit van het veld

Hartelijke groeten ^H

10 2e @lumc nl 10 2e |@lumc nlFrom

Sent dinsdag 11 februari 2020 10 00

@ rivm nl10 2eTo m

yM@lumc nlCc

Subject FW Griepsurveillance van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

Gisteren ontving ikonderstaande mail en inmiddels is dit bericht door de media ruim verspreid
Het verbaast mij zeer dat wij voor onze case finding in Nederland niet kiezen voor een sensitieve methode namelijk kliniek van

een LWI ook zonder koorts in deze fase van de epidemie en ondertussen wel populatie screening uitvoeren onder de huisarts

patienten met IAZ onafhankelijk van reisanamnese

Dit komtover als tegenstrijdige bewegingen

In de hoop dat de case definitie wordt heroverwogen hartelijke groet

From Nivel nieuws 10 2e @nivel nl

Sent maandag 10 februari 2020 9 59

10 2» |@lumc nl

Subject Griepsurveillance van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

To 10X26
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Griepsurveillance van het Nivel uitgebreid met de

monitoring van het coronavirus

lOfebruari 2020

In China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus De meeste patienten
hebben koorts en luchtwegklachten De kans op verspreiding van het virus is

aanwezig ook in Nederland Daarom breidt het Nivel in samenwerking met het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM de griepsurveillance uit

Met behulp van de 40 Nivel Peilstations worden patienten met griepachtige

verschijnselen geregistreerd Monsters van deze patienten worden door het

RIVM nu ook getest op aanwezigheid van het coronavirus

LEES VERDER
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To ■rivm nl]
m m

From

Sent Mon 2 24 2020 10 41 23 AM

Subject FW URGENT Proposed extraordinary Advisory Forum audioconference 24 February afternoon

Hi 10 2e

Ga jij hier aan deelnemen Zo ja zie jij kans om voor 12 uur te laten weten of je deel neemt

Voor a lie zekerheid heb ik de bijlage geprint en in je map gedaan

Groet

10 2e @ecdc europa euFrom Corporate Governance Secretariat |
Sent zondag 23 februari 2020 17 47

10 2e elisabethinen or at sam ltTo
m M m

l g vzbb sk |@chl lu |@iss itm m m m

@santepubliquefrance fr ^

QBfaiandlaekiiirJs^
l@nijz si

@mphs moh gov cy

|@fhi noP] nj pj m

5 rki de

PJ^hzjz1hr Q
l@insa min

m m M pj m
ov mt

hse ie Mm m m rrj

al@szu cz
m pj n

10 2« 10 2esaude pt @spkc gov lvm

10 2® 10 2egj@tcd ie

msssLes

g|@pzh gov pl|@ insp gov rom m M

10 2el@thl firn

^fl@med uoa gr Qfolkhalsomvndigheten se

@nnk gov hu H

■@nvm1nj

^|^wivHS£ibe
|@vahoo com |

pj m m pj

m m M m m

3M@who intpj
■

m m

@ijzcg me

10 2e I0 2ennk gov hu mmSgl@agihas lvCc
M p] m |@ages at

I0 2el@thl fi l@santepubliquefrance friTO m m pj

10 2e g 10 2e |@arsnorte min saude pt

|@ mh government bg

pj l@szu czTn pj

jB@mohs moh gov cv l@nijz sim Qj

10 2e|@ifmed uniba sk bkus lvm

10 2em m m l@inmi it m

|@sam lt ^
l@isciii es

2l@terviseamet ee

l@folkhalsomyndigheten se

[m pj m [n

I0 2eliB[IfeQ|@fhi no

M@rjdjde ^M

[y m m

wiv isp bem m Q] M iTO pjgov mt

B^^^ri ]lanHlgeknir is |
|@rivm nl

Subject URGENT Proposed extraordinary Advisory Forum audioconference 24 February afternoon

zh gov plpj pj m m

«|@hziz hrPj Pj pi

Dear Advisory Forum members

As mentioned see below a second email from the Chief Scientist announcing the extraordinary audio meeting tomorrow 24

February at 15 00 CET We will send you instructions how to dial in tomorrow Those of you who have not yet confirmed your

availability if possible please let us know before 12 00 tomorrow whether you are planning to attend

Best regards

Corporate Governance Secretariat

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu
S£x

~
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□ □ □ MFollow ECDC on

1^ ec v c

||J 2005 2020

10 2e 10 2e @ecdc europa euFrom

Sent 23 February 2020 12 07

I gages at iv isp be

@terviseamet ee |

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2»l@hzjz hrTo

C l@thl fi^@szu cz m

@med uoa gr Dr

^M@santepubliquefrance fr |
[ grivm nl

@nijz si BMEa@msssi esJ

B@folkhalsomyndigheten se

rki de nnk gov hum m m

iSBa
10 spkc gov lvm

^^[@_issJt B
l@jfmed uniba sk10 2«

10 2e 10 2e@folkha lsomyndigheten se [||2^yJ@landlaeknir is

@folk ha lsomyndigheten se1

^[^eceuropa^eu
|@ rivm nl

m [jj [q

Bi@who int l@sam lt1

l@ mphs moh gov cy

l@samjt |@chl lu|@gov mt

10 2eB |^^Ifc^B 5 iandlaeknir is

[lHEQl@ pzh gov pl Ktt ^^y[@whn int ^^^|^B@niiz si

agihas lv

l@insa min saude pt

10 2e 10 2e@hziz hr @ mh government bg

tcd ieM

10 2»BlHlM^B@ecdc europa eu PHE Manager |
|@ecdc europa eu Corporate Governance Secretariat

^B@ecdc europa eu

|@ecdc europa eu PHE Technical GroupCc

10 2e 10 2» 10 2»|@ecdc europa eu

@ecdc europa eu

Subject RE URGENT Proposed extraordinary Advisory Forum audioconference 24 February afternoon

Dear Colleagues

Further to my last email and the large number of responses indicating agreement to the proposed extraordinary AF meeting

tomorrow this is to confirm that we will arrange for the meeting to start at 15 00 CET tomorrow 24 February Details of how to

join will be sent tomorrow along with an agenda and relevant papers

I should also like to inform you that ECDC intends to post an updated Rapid Risk Assessment on COVID 19 today in the light of the

situation in Italy

Kind regards

SMS

Room numbei^^[ Extension^[

11 ecx5c
2005 2020
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10 2eFrom

Sent 22 February 2020 18 26

^«®ages at

l@hzjz hr ■

|@terviseamet ee

wiv isp beTo m m m
ages at

^^©hzjzTir^ |
l@terviseamet ee

s i d k

UthLfi ^M^®B@rkiTde1
KUal£H^^B@nnk gov hu

l@iss it

szu cz

10 2e

10 2e

10 2e^ @_rkLde ©med uoa gr

B@santepubliquefrance fr

@med uoa gr Dr

10 2eI l@hse ie |
^B@s2j cj’ovJv

l@insp gov ro ^M

hse iem Fy m

10 2e

10 2e

|@spkc gov lv |
@insp gov ro |

l@rivm nl

l@jfmed uniba sk

@msssi es ||m|^@msssi es

|@landlaeknir is

iss it

|@rivm nl

10 2e

10 2e

^|@jfmed uniba sk |
^|@fol khalsomyndigheten se

landlaeknir is

|^^|@folkhalsomyndigheten se

l@nijz si

l@folkhalsomyndigheten se

w

@folkhalsomvndieheten^ ^^B

10 2e 10 2e 101 2e

10 26[TO [jj

10 2e

10 2e

©gov mt

H@chUu H
©mphsrnoh gov cy

2l@ec europa eu H

l@sam lt1 | 10 2e P chl lum

10 2e 10 2e 10 2e|@landlaeknir is ©mphs moh gov cy

|@pzh gov pl

[TO

10 2b 10 2e|@insa min saude pt \
int’

|@insa min saude pt |^Ifeg|@pzh gov pi

yj@niiz si |
^@mh government bg

MJ

10 2e 10 2e 10 2e|@nijz si l

l@hzjz hr BjmEQl@mh government bg qy

|@who int |@hzjz hr

m

10 2e|@ecdc europa eu PHE Manager |
ecdc europa eu Corporate Governance Secretariat

^B@ecdc europa eu

|@ecdc europa eu PHE Technical GroupCc m m

m

10 2e 10 2« 10 2»|@ecdc europa eu

@ecdc europa eu

Subject URGENT Proposed extraordinary Advisory Forum audioconference 24 February afternoon

Dear Colleagues

At last week s Advisory Forum meeting it was agreed that we should convene extraordinary meetings as and when significant

developments occur in the evolving COVID 19 situation

I am writing now to propose that we have such an extraordinary Advisory Forum meeting during the afternoon of Monday 24

February to discuss the clusters of cases reported by Italy over this weekend These clusters raise concerns regarding the likelihood

that similar transmission events could be occurring elsewhere in the EU the impact of such transmission events and highlight the

need to ensure appropriate preparedness exists in healthcare services across the EU EEA As of today ECDC s understanding is that

there are 33 cases confirmed locally in Lombardi 9 have been confirmed nationally Among these cases there has been 1 death

and 23 have needed hospitalization 14 in ICU The cases have been identified in 3 clusters {in 3 towns One cluster includes 5

cases in HCPs and 5 cases in patients in one hospital Contact tracing which will include testing for contacts and contacts of

contacts is ongoing It is reported that there are 259 contacts of the first cases 15 positive Although there is a history of

contact with someone from China for the index case it is not clear that this could explain the acquisition of infection because of

the timeline involved

We will circulate an agenda and documents in the next 24 36 hours along with details of how and when to join the

audioconference

In the meantime I attach the analysis of the first 46 cases reported from EU EEA Member States and the UK In keeping with our

commitment to share these analyses with colleagues in the EU EEA this analysis has been circulated to

• National Focal Points for Influenza and Other Respiratory diseases

• National Focal Points for Emerging and Vector borne diseases

• Operational Contact Points for COVID 19

• National Focal Points for Surveillance

• National Focal Points for Microbiology

Kind regards
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10 2eTo @bmg gv at[
@sozialministerium at[

@sozialministerium at[

@sozialm inisteriumatj

^B@sciensano bej
©health fgov be[

tSMB@sciensano bel

|@ncipd org fltmifeQl@n cipd org ]
|@mh govemtnent b

@hzjz hr[

@bmg gv at]

@sozialministerium at]
@sozialministerium at]
@sozialministerium atk^l@sc eri5ano bef^P ft ri aric ann hpl

@h ealth fgov be

|@scie n san odceJHl
l@ncipd org

ilfeQM@mh government bg]
l@hziz hr

Pi

m

m Hsi

B@sciensano be]

health fgov be]
H@heslth fgov be]

|@sciensano be]

i] 0 0

@sciensano be]

§mh government bg
@ncipd org]51 m 0 0

10 2e

10 2e 10 2e
jjaa|@mh govemmentbal
l@hzjz hr] ^H^^^

^hzjzJirjilB
@hzjz hr] K

2B2l@spidernet com cy[M2^2|@spidernet com cy]rH
spidernet com cvfRE^
@mphs moh gov cy[]
n@szu czr

M3M@mzcrczrlimifeQM@mzcr czl M

mzcr cz] H
1 i@sst dk[ @sst dk]l||3H@sst dk[
S@terviseamet eerBM@terv]seametee1
■imifcOl ~H@terviseamet eer BIEJI 5^B£

|@hzjz hr]
jhzjz h r[ ihzjz hr]m m

@hzjz hr|]

|@hzjz hr[
p i@hzjz hrr

l@cvtan et com cy[

H|B@mphs moh govxy[1

^|@spidernet com cvilffl

l@szu czjB

l@hzjz hr]
icytanet com cy]
[feaM@mphs moh aov cv1

3jspidernet com cy]

SH@szu cz]

0
■

0

B@spidernet com cy] limit

3lfi3M@mphs moh gov cy]

B@szu cz1

I0 2s

@szu cz @szu cz]0 m

@mzcr cz @mzcr cz]

P@sst dk[rH@sst dk]@ mzcr cz0 0 0 0imzcr cz[ imzcr cz]
isst dk] 1 ss i d k @ssi d k]LHS@ssLdkjH3@ssi • d k 1J

5terviseamet ee @terviseamet ee10 0

10 2e3terviseamet ee] terviseamet ee @terviseametee]

|@thl fi]

0

@thl fitl
@thi fir

I0 2eterviseamet ee[t
thl CI

lthLfirKEBl@thl fi]

^B@san^gouv frJ
H@sante gouv frH

H@santepubliquefrance fr[
mifeDM@santep u bl iq u efrance frMiiDll

j3@ rki derfflSl@rki de]
al@rki derBIMS

B@terviseamet ee]
thl fiithl fi] ©thl fi]

^H@santepubliquefrance fr[[]

|@sante gouv fr]
sante gouv fr]

H@sante pu b I iq u efmnc^frl
santepubliquefranceirl KBOTEr

rki del BB

10 2e0 0 0 l@thl fi]

@santepubliquefrance fr]10 2«

0 0

0 0

irki del |@rki de]
l@rki del irki de] irki del0 0 0

1P 2e |@ rki del

B@eody gov gr] |
|@keelpno gr] Bl

3SB@keelpno gr]
f |@nnk gov hu] |H

jrki de] rki de]

B@eodyJaov gr|

|@rki de| |@rki de]0

10 2«|@eody gov gr

@keelpno gr[|
jffiQM@keelpno gr|

|@nnk gov hu[

©eody gov gr]
10 2e

BBIi 10 2b

@med uoa qi gmed uoa gr]

@n nk gov hu]
@nnk qov hul

0 0

SB
10 2em 0 BEE

10 2»nnk gov huf

l@nnk gov hu
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H@nnk gov hu]
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|@hse ie[ @hse ie]
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@hse ie]
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@hse ie

@hse ie

fl2SB@sanita itjl
£DM@sanita itf

0 0 0

|@samta it[BI0IEB@santta t]10 2e3B@sanita it]
H@sanita it]

@sDkc aov lv

0 0

10 2eB@spkc govM
tnmpd qov IvlM

M@spkc gov lv]

nmpd aov lvl

|@spkc gov lv]
10 2e © spkc qov lv ispkc qov lvl0 0 0
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5essc sam ltf

l@essc sam ltl
H@nis etat lu |

@sam lt]
©essc sam lt]
l@essc sam lt]
B^B@ms etat lu]

@ms etat lu]
ggov mt]

0 0 0

lisam lt] M

@ulac lt]
5sam lt] B
|@ms etat lu]

0

0 0

10 2e0 0 0

2e 10 2e

10 2e

ms etat lu

iiaims etat lul 0

lov mt] lov mtf B@9ov mt]

pigov mt]
l@rivm nl]

@gov mt] flj
l@gQV mt1 ^

lov mtr0 0

0

l@rivm nr

|@rivm nl] |
|@rivm nl]

irivm nl] toffigl@fhi no

^^H@fTii no[
H@Pzh gov plj

3B@rivm nl1 STUDIED]

QQH@1hi no] Miijilfejl@fh LnofHmifeQl@fhi no1

^^^|@pzh gov pl]

0 0 0 0 0

li 10 2»

@fhi no[
K@thi norBj_
3zh gov piri[ MEDI@pzh gov pl]J^2Sl@ais aov pl[||mife^l@ gis gov pl]

@gis gov pl1 ||yigBl@pzh govmljQjg
^B@dgs min saude pt|]^^

|@dgs m in saude pt[
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^

|@insp gov ro[

@fhi no]0

@fhi nol 0

10 2eH@gis govpl|

iis aov pl|yimifed l@ais aov pl1 B

|@dgs min saude pt]
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Dzh gov pl]
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0
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0 0 0 0
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KEEflB@ nspgov ro]
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10 2eg@uvzsr sk]
M@niiz si1 MB

jfcBM@nijz si] TO

3l@msssi eslJ I

mscbs esimaiB3i@mscbs es1 H

M@folkhalsQmvndiaheten senW

@folkhalsomyndigh eten se]

EJMf2 fol k h alsomynd igheten se

folkhalsomyndigheten se

M@folkhalsomyndigheten se

M@folkhalsomyndigheten seJ
Wf@folkhalsomyndigheten se

@phe gov uk[

iuvzsr sk] J@nijz siHE
aH@niizj iJj
jmsssiesflE

jnijz si] inijz sil
@niiz sif @nijz si]

mscbs esfiil JIfeai@mscbs es1

Smscbs es]
MJ@folkhalsomyndigheten se]

@ni[z si[
10 2bI i r lB@nijZ Si[ y

_@nijz si[

Ej@msssi es]

■ili lfeaM@niiz sij I

3@msssi^sljjni
^3@mscbs
fol k h aIsomynd ighetemsej^M
@folkhalsomyndigheten se]

W@folkhalsomyndigheten se]

M@folkhalsomyndigheten se] ■
5}folkhalsomyndigheten se1

M@folkhalsomyndigheten se]

M^folkhalsomyndigheten se]
M@folkhalsomyndigheten se]

@phe gov uk [Mil

w

1PK2e

10K2e|@phe gov uk] @phe gov uk]

@phe gov uk

_

Duty El 24 7[support@ecdc europa eu] Director

M@ecdc europ^u]
ecdc europa eu] I

@phe gov uk] 10K2S @phe gov uk @phe gov uk]
ecdc europa eu] B

@ecdc europa eu] HESE31

B@ecdc europa eu] PHE Technical

ecdc europa eu]

I 10 2e

10 2e || 10 2e

10 2« |j 10 2»

Cc

m m

10 2»Group]
From

Sent

Subject FYI prior to publication ECDC Threat Assessment Brief Outbreak of novel coronavirus disease 2019 COVID 19 situation

in Italy
ERA 20200222 1306 pdf

©ecdc europa eu] PHE Manager
PHE Technical Group
Sun 2 23 2020 4 27 51 PM

Dear Colleagues

Please find attached the ECDC Threat Assessment Brief Outbreak of novel coronavirus disease 2019 COVID 19 situation in Italy

for your consideration and postingin EWRS

ECDC plans to publish an edited version of this Rapid Risk Assessment on its website ECDC will proceed with publishing the Threat

Assessment Brief today

Please do not hesitate to contact us if you need further clarifications

Kind regards

PHE Response10 2e

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav ni s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdceuropa eu

l^eoJc
I |J 2005 2020
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To MBm@rivm nll

From

Sent Fri 2 21 2020 12 19 51 PM

Subject RE Doorst aandeel pre symptomatische besmettingen

10 2eKomt voort uit eerste scenario overleg met mij

^gaftoen aan 10 50 dat vondeng^^^n ik niet geloofwaardig
We drijven nu nog verder uit elkaar

Groet 10 2e

|@rivm nl

Sent donderdag 20 februari 2020 22 57

|@rivm nl

Subject Doorst aandeel pre symptomatische besmettingen

10 2e 10 2eFrom

10 2e 10 2eTo

Wie heeft hen dit gevraagd

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 20 februari 2020 om 22 42 31 CET

Aan

CC |
Onderwerp aandeel pre symptomatische besmettingen

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nl

®rivm nl

Beste

Hier een notitie n a v een vraag uit LCI hoeveel van de besmettelijke contacten met COVID 19 worden gemaakt in de

presymptomatische fase Het antwoord is 70 op basis van ca 80 transmissieclusters in China Dat is heel veel hoger dan ik had

gedacht en geeft te denken over de effectiviteit die we mogen verwachten van het zelf monitoren van hoog risico contacten

Vriendelijke groeten

10 2e



16053097

To MBm@rivm nll

From

Sent Wed 2 19 2020 5 03 03 PM

Subject RE Asiaflucap simulator

Sorry de mail vloog al weg zie aanvullingen hieronder

10 2eFrom

Sent woensdag 19 februari 2020 17 58

|@rivm nl10 2e 10 2eTo

Subject RE Asiaflucap simulator

Even zitten graven

Ik heb in 2010 ook een korte workshop met de RAC ers gedaan en toen ook excelsheets proberen te vullen zie

bijlage
Belanqrijkste is om deze aantallen te hebben vanwege de feedback loop op transmissiemodel

avZAN savHOSBEDS avICUBEDS avADULTVENTl avPAEDVENTI avVACCiNE avOSELTAMIVI

Bedden en ventilators meest belangrijke

Oseltamivir etc nu niet relevant daar kunnen we nu geloof ik een oud malaria medicijn voor invullen of gewoon

leeg laten

In deze map staat de Simulator en alle andere producten
R I0 2g

Net geprobeerd maar de Visual Basic Interface is sterk verouderd vanwege nieuwe Excel versies dus die werkt

niet meer dus zou handmatig kunnen

DUS

zou kunnen maar geeft waarschijnlijk zeer ruwe schattingen Zou je daar wat aan hebben

Groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 19 februari 2020 16 08

|@rivm nl

Subject RE Asiaflucap simulator

10 2« l0 2eTo

Ja de onzekere parameters gelden ook voor de modelleurs maar dat hindert hen nietom boude uitspraken te doen dit heb je

niet van mij jawel er zijn excel sheets met maskers en dergelijke per GGD regio Binnenkort OMT een uitkomst zou kunnen zijn

dat we per ROAZ regio de ic bedden en isolatiekamers in kaart brengen Landelijk zijn deze data al opgevraagd

Dus

10 2e E 10 2 @rivm nlVan

Datum 19 februari 2020 om 15 57 08 CET

Aan

Onderwerp RE Asiaflucap simulator

10 2e 10 2e \@ rivm nl

Je bent nu de vierde die in korte tijd hierover begint hot topic

willen ook een soort van capaciteit gaat modelleren met name rondom contact10 2e

tracing en inzetvan GGD staff
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Ik heb vrijdag een skypegesprek met HZI die evt surge capaciteit en potential years of life lost willen

combineren in een model

• Ik werd maandag via mail benaderd door

die wilden praten over de laatste state of the art modelling technieken om de impact op het

Ierse health care system te kunnen voorspellen Ik heb hen doorgestuurd naar onze PANDEM2 collega s ook

uit Ireland

10 2e10 2s 1Q 2een

10 2e

Antwoord op je vraag

Ja we zouden het AFC model kunnen gebruiken maar grootste probleem zijn de onzekere parameterwaarden van

COVID 19 en naar mijn weten zijn er ook geen overzichten van aantallen PPE bedden etc per regio of

inmiddels wel op verzoek van de minister

Groet

10 2b 10 2e Srivm nlFrom

Sent woensdag 19 februari 2020 15 31

@rivm nlC10 2e 10 2eTo

Subject Asiaflucap simulator

Ik vroeg me af of we het AsiaFlucap simulator kunnen gebruiken ivm resources { nu masks later IC bedden en beandeming en

landelijke regionale depletie

Wat denk je

Groet
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject AW Antw AW AF60 China areas

m

Wed 2 19 2020 2 52 11 PM

Feel free to use them the blue one is up dated on RKI Web page

Best [10 2e

Gesendet von meinem BlackBerry 10 Smartphone
Von

Gesendet Mittwoch 19 Februar 2020 15 40

10 2»

10 128An

Betreff Antw AW AF60 China areas

Thanks a lot very helpful indeed Are the graphs in the powerpoint presentation incidences in various areas public and may I show them

to colleagues Ik not I won t of course

Best regardsmainKii

10 2e 10 2aVan

Datum 19 februari 2020 om 10 53 14 GET
|@rki de

Aan ‘Corporate Governance Secretariat

►elisahi limn n n il H
M@ecdc europa eu

@sam lt

m m

jyzbb skm

10 2«chl lu |@iss itm m [n

santepubliquefrance fr ■
@landlaeknir is

@hzjz hr

B@insa min saude pt

jfhi no a^^B@gov mt

@n ijz si lliaifeai

|@mphs moh gov cy

m m m

hse ieQj fij m ili| M m

10 2« E
10 2e

10 2e

E 1° 2e

[n m mfflSZU CZ ■

ffiB@ssLdk J
insp gov ro H

@thl fi

jH@rivm nl

U J@wiv isp be

@yahoo com

spkc gov lv l@tcd ie

@msssi es IHfllfegjl
MIfeQl@med uoa ar BB

QB@who int ItiaifeQl

P] m m m m m

S^]@pzh gov pl
B@folkhalsomyndigheten se

3H@rivm nl

nnk gov hu |
[@iizcg me

In rjj fa

m m

m m [jj [n fsj
m m m m

m

CC innk gov hu jagihas lv 10 2e 10K2e |@ages at

1Q 2« 10 2«fthl fi @santepubliquefrance frm m [ri

gH@arsnorte min saude pt
~jmh government bg H

|@SZU CZ

mphs moh gov cy |

m fy In

10 2enijz sim m hj

ifmed uniba sk ibkus lvm nj m m

|@terviseamet ee

l@folkhalsomyndigheten se

|@gov mt |
3zh gov pl

M@ms ro

3gj@ssi dk H
MM@1hi no

@rki de

|@inmi it |
|@sam lt

MIfeQl@isciikesx

»wiv isp be

m m m m Ej

m m m m

m m m

10K2B E 1QK2e[n m m m

10 2e E dt 2e landlaeknir is m

|@rivm nl Kl

Onderwerp AW AF60 China areas

10 2e j@hzjz hrm m

|@ecdc europa euUJ M

Dear all

as discussed and requested by a number of you I attach some slides looking at the reported number of cases in Chinese provinces with

accumulative incidence of 1 100 000

I also attach a link to a model calculating the risk of importation
h ttp rocs hu be rl in de c orona

hope this is helpful for some of you

best regards
10 2e

10 2e MpH

Leiter der Abteilung Infektionsepidemiologie
Robert Koch lnstitut

Seestr 10

13353 Berlin

10 2e
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl http www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from

the risks inherent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en http www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rlvm nl]m

Cc

From

Sent Wed 2 19 2020 8 23 56 AM

Subject RE Antw SitRep LCI COVID 18 02 2020

PankKEIEBlZeker dat gaan we opnemen in de sitrep van vandaag is inderdaad helderder dan

10 12810 129
10 2e

Centrum Infectieziektebestrijding Cib

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | U l

M

|@rivm nl

http rivm rj
Aanwezig 10 12® oneven 10 12©

f10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 19 februari 2020 05 47

10 129 10 2e 10 129 10 129|@rivm nl |@minvws nlTo

|@rivm nl

10 29 10 29 10 129|@rivm nl |
Subject Antw SitRep LCI COVID 18 02 2020

|@rivm nlCc

Erg mooi overzicht waarvoor mijn dank Ik heb nog 1 suggestie bij de Wuhan gerepatrieerden met blokken werken zoals bij de

monitoring daarboven 1 blok voor monitoring afgerond n op 15 febr en 1 voor monitoring loopt n tot Dit maakt het

rapport visueel nog sterker Zou dit in de eerstvolgende sitrap opgenomen kunnen worden

Dank^

10 29 10 129 l@rivm nlVan

Datum 18 februari 2020 om 22 44 10 CET

Aan IH 10 2e 10 129 10 129 10 128|@minvws nl

|@rivm nl _Dienstpostbus DCC VWS1 DCC@minvws nl

|@rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nl LCI10 128CC

10 2el@rivm nl l@rivm nlm M

Onderwerp SitRep LCI COVID 18 02 2020

Beste 110 129

Hierbij de eerste SitRep LCI COVID van 18 02 2020

Bij vragen horen wij dat graag

groet

ook nainena 10 2e

10 128
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Mon 2 17 2020 3 13 26 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 14

17 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na een lnf@ctbericht 13 met informatie over de monitoring van passagiers van cruiseschip

Westerdam dat zondag 16 februari alleen naar de GGD en is gestuurd ontvangt u hierbij

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Update triage en diagnostiekalgoritme

• Locaties voor ‘thuis isolatie

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2
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Tot nu toe zljn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Update triage en diagnostiekalgoritme

Het triage en diagnostiekalgoritme is aangepast

We werken voortaan met een dienstdoend laboratorium Erasmus MC of RIVM IDS waar

onathankelijk van de woonplaats van de patient de monsters naar toe gestuurd worden Tijdens

het gesprek over de indicatiestelling tussen LCI en de aanvragend arts wordt besproken welk

laboratorium voor de betreffende aanvraag het dienstdoend laboratorium is Bij de LCI is het

rooster bekend welk laboratorium wanneer dienst doet Erasmus MC of RIVM IDS

Voor patienten buiten het ziekenhuis bepaalt de GGD in goed overleg met de LCI wanneer

bemonsterd gaat worden Meegewogen dientte worden de haalbaarheid wenselijkheid en

noodzaak van een spoedbemonstering en het tijdstip waarop het monster op het lab kan zijn

Materiaal dat afgenomen is kan 24 7 opgestuurd worden naar het laboratorium van dienst

Al het materiaal dat voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het

laboratorium van dienst Materiaal dat na 18 00 uur binnenkomt wordt in principe de volgende

ochtend ingezet Echter op klinische indicatie bijv als het een ernstig zieke patient op de IC

betreft kan ook na 18 00 uur cito getest worden

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

De GGD’en zijn in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk voor het verzorgen van

faciliteiten in de regio voor patienten met COVID 19 die niet in het ziekenhuis opgenomen

hoeven te worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

Voor de beoordeling van de geschiktheid van gebouwen als locatie voor de isolatie van

patienten kan naast een deskundige infectiepreventie ook de veiligheidsregio worden

ingeschakeld de brandweer beschikt over de deskundigheid en technische gegevens om

luchtcirculatiesystemen te beoordelen Bij een gebouw dat gebruikt wordt voor de isolatie van

patienten is het belangrijk dat er geen circulatie van lucht tussen de verblijfsruimtes van de

patient en andere ruimtes is

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten
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Contactgegevens

10 2e• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

10 2e

10 2» buiten kantooruren 010 10 2»

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM ialgemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2s

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2b Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuld RAC

|10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 1° 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichten arc hi ef is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via3^^ rivm nl
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Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To LaiH3M@rivm nll |@rivm nl] j@rivm nl]
m m m H

From

Sent

Subject RE SAVE THE DATE Third ECDC Joint Strategy Meeting Stockholm 12 13 May 2020

Fri 2 14 2020 7 49 44 AM

Goed te lezen helpt bij RT zo dit gaan we zeker nog niet doen dus

@rivm nl

Sent donderdag 13 februari 2020 22 10

10 2e 10 2eFrom

10 2e 10 2e 10 29 10 2e|@rivm nl |@ rivm nlTo m

|@rivm nl

Subject FW SAVE THE DATE Third ECDC Joint Strategy Meeting Stockholm 12 13 May 2020

m

Ook de leden van het AF zijn boos inmiddels hebben Finland Noorwegen Denemarken en Zweden gereageerd ik

heb ook een reactie gestuurd zie hieronder

Groet Q

I0 2eFrom

Sent donderdag 13 februari 2020 22 08

10 2e 10 2e 10 2a 10 2eTHL |@folkhalsomvndigheten se

@ecde europa eu

|@thl fi CorporateTo

10 2eGovernance Secretariat

IH
mbliquefrance fr J

1Q 29 10 2e@elisabethinen or at |@sam ltCc m m

10 2evzbb sk chl lu l@iss it

29m
santei

10 2e[@folkha lsomyndigheten se |@fhi noUj m

imiffil gi|and|aeknir is

|@nijz si J
mphs moh gov cy

3M@rki de J
H^^zjz hr Q

|@insa min saude pt

|@insp gov ro

@gov mt B

^J@hseje

m pj m

10 2e g 10 2em m m pj

m m uj m m
szu cz

KRM_ssi dk ssi dk @spkc gov lv

@pzh gov pl

m Uj m

g l0 2el@tcd iei|i| m [n

^B@med uoa gr l@rivm nll@msssi es [n m m m

wiv isp be ^B@nri]yj[oyJiu

|g| iTiyahoo com

@nnk gov hu

0 uj m

|@llv li [whoJnt jl^
m m m H uj

10 2e g 10 2e maigQJ@agihas lv|fcg^M@iizcg me

H|^a£esiat J
M@santepubliquefrance fr

^J 3szu_xz J

mphs moh gov cy

jfmed uniba sk

^J^ms1ro J
l@terviseamet ee TGV_ssi dk

l@folkhalsomvndigheten se

^B^£ov1mt
imife0lM@pzh gov pl lfrIiJIEgj@landlaekmr is

@rivm nl

mmggj@folkhalsomyndigheten se J
Subject RE SAVE THE DATE Third ECDC Joint Strategy Meeting Stockholm 12 13 May 2020

■ m m

THL l athl fim m

| mg[|gg|@arsnorte min saude pt

m h government bg

m Tn

m m m iM

m rn In nijz si m

|@bkus lvm m

|@inmi itm m

10 2e3ssi dk l@sam lt

10 2eIfcgi@fhi no

J S rkyje ^M
Bjm l@isciii es

|@wiv isp be |Q101 29 g 10 2eM m

l@hzjz hrm m m

@ecdc europa eu

J@folkhalsomyndigheten se

i
‘

H m m m

m

Dear all

This is to echo the requests from BUJJIfefll muieaiand KB53 such a profound change in the definition of areas with

ongoing community transmission will have major implications for frontline healthcare and public health workers all

over Europe and needs to be carefully considered and discussed in depth before a final decision is made The AF

seems to be the right place for such a discussion

Best regards ^

10X2e10 |2e
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10 2»

10 2e

| www rivm nlI 10 2e

—

RijksinstituutvoorVolksgezondheid
en Milieu

Miniiterie van Volksgezondheid
WelzijnenSpon

De zorg voor morgen begint vandaag

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2a

10 2e

t0 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

I0 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2a

10 2e10 2e 10 2e

10 2e 10 [2e

10 2 10 2 1 10 2e

10 {2e

1C 2 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10X2 10 2o

10 2e10 2e 10 2e

10 2e10 2 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e10H2B1

10 2e 10 2» 10 2» 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e I0 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

10 2»

10 2e

10 2e

10X2e

10 2e

10 2b

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e10 2e 10 2e 10 2e

10 2b10 2b 10 2b 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2

10 2e 10X2 10 2e 10 2»

10 2e 10 2e 10 2«

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10X2

10 2e

10 2eI0 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

I0 2e

10 2e

10 2e

I0 2e
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10 2e

10 2e 10 2e

10 2

I0 2e 10 2« C10 2e

10 2e

00 2a 10 126

10 2e

10 26

10 2e

10 2b 10 2e

10 126

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s 10 2e

10 {2e

10 2a 10 2b

10 2e

10 2e 10 2b 10 2s 101 2e

10 2810 2s 10 2b

10 2a10 2a 10 2s

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2b 10 2s 10 2s 10 2b 10 2b

10 2b 10 2b 10 2e

10 2e 105 26 10 26 10 2b 10 2b

10 2b

10 2e 10 2e

l °We 10 2b

10 2b

10 2b

10 2e

10 2e 10 2a 10 2» 10 2B

10 2e 10 2b 10 2e 10 2e I0H2

10 2s

10 2s

10 2s 10 2b

10 2b

10 2b10 2e

10 2B t0 2a

10 2a 10 2a 10 2b

10 2e10 2e 10 2e 10 2b

10 2b10 2b 10 1261 10 [2e 10 2a

10 126

10 2a

10 2e

10 126 10 2e 10 2b 10 2b

10 2b 10 126 10 12610] 26

10 2a 10 2a

10 {2e

10 126 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10X26

105 26

10 2e

10 2e

10 126

10 126

10 2e 10 2e e|
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101 26

10 2e

Dubbel

101 26
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Dubbel
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Thur 2 13 2020 2 01 56 PM

To

From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 12

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 12

13 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten ontvangt u dit Lab inf@ctbericht met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Nieuwe naamgeving

• Uitgevoerde diagnostiek

• Locaties voor thuis isolatie

• Voorbeeldbrieven

• Therapie

• In voorbereiding

Bericht

Nieuwe naamgeving
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De WHO heeft de nieuwe naam bekend gemaakt voor de ziekte die het nieuwe coronavirus

veroorzaakt namelijk COVID 19 Het International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV

heeft ook het vims dat deze ziekte veroorzaakt hemoemd Voorheen heette het vims 2019

nCoV de nieuwe naam is SARS CoV 2 Vanafvandaag zal informatie over het ziektebeeld op

de RIVM website te vinden zijn onder de nieuwe naam COVID 19 De meest actuele versie van

de richtlijn en alle bijlagen vindt u ook onder de C’ van COVID 19

op https lci rivm nl richtliinen COVID 19

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

Conform het Generiek draaiboek is de GGD in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk

voor hetverzorgen van faciliteiten in de regio indien patienten met COVID 19 niet in het

ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

De GGD heeft de deskundigheid om te adviseren of een locatie hiervoor geschikt is Zo nodig

kan de deskundige infectiepreventie overleggen met het LCHV

Voorbeeldbrieven

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld met dank aan GGD

Twente

• Informatiebriefvoor een patient met COVID 19 opgenomen in een ziekenhuis

• Informatiebrieven voor een verdachte patient en voor een bevestigde patient met COVID

19 in thuisisolatie

• Informatiebriefvoor huisgenoten van een patient met COVID 19 in de thuisisolatie

• Informatiebriefvoor contacten van een patient met COVID 19

De brieven zijn te vinden op https lci rivm nl richtliinen COVID 19 onder het kopje

Informatiebrieven en zijn eventueel aan te passen aan het eigen GGD format

Therapie

Er is geen geregistreerde therapie voor COVID 19 Wei blijkt uit recente in vitro data en

diermodellen dat de polymeraseremmer Remdesivirvan de firma Gilead mogelijk zorgt voor

antivirale activiteit
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Daarom is er in China een gerandomiseerd onderzoek gestart naar de behandeling van COVID

19 bij de mens met Remdesivir Ook bij patienten met vastgestelde COVID 19 in Nederland is er

via het RIVM toegang tot deze experimentele therapie mocht de behandelend arts dit

geindiceerd vinden Deafdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van

het RIVM heeft ministeriele toestemming tot import van deze medicatie Bij een bewezen infectie

zal de LCI de contactgegevens van de firma Gilead en van DVP aan de behandelend arts

mededelen De intraveneuze medicatie inclusief behandelprotocol wordtdan beschikbaarvoor

de behandelaar

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

Contactgegevens

• RIVM LCI en LCHV tel 030^^^^^Jook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030|^^^^Jjook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 01010 2e 10 2«

Meer informatie

• ECDC

• WHO fdaaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2s Clb RIVM ■

| | Erasmus MC

■ DVP RIVM H

RAC regio NH FI

10 2e ■ Clb RIVM

| Clb RIVM |

Clb RIVM |

10 2b Clb

RIVM |

RIVM H

RIVM ■
Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 28 Clb

10 2e 10 2b Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viappw2@rivm nl

Service

10 2e @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To elisabethinen or atl |@sam ltl K0 m 0 Mj

lilHSM@rki del p J
ghzjz hr]
l@in sa min saude pt]

BBginsp gov rol

|@thl fi] I
grivm nl]
B@wiv isp be]

i 10 2eivzbb skl xshl lulm m

isantepubliquefrance fr] iftii no]0 m m 0

II 10 26|@gov mtl ilandlaeknir is]0 m m 0

@h se ie] 10 2e | 10 2e

2e 10 2e

jnijz si]
gmphs moh gov cy]

w

iszu cz]
m 0

jssi dk] @spkc gov lv] ■

@pzh gov pl]
folkhalsom ynd igheten se]

H@rivm nl]

m 0 0 m

l 10 2»l@tcd ie]

[msssi es]
B@med uoa gr]

m 0 0 0
m 0 m

m 0 m 0 m

innk gov hu] l@Hv li]
ijijzcg me]

m m m m

ahoo com] ■who int]m m 0 Hj m

10 2eCc innk gov hu] jagihas lv] l@ages at]mm 0

jthl fi] jsantepubliquefrance fr] 1Q 2e0 0 0

iarsnorte min saude pt] |
Sl@mh govern ment bg]

m m m

|@nijz si]0 w 0
10 2«|@jfmed uniba sk] @ bkus lv]m 0 m 0

10 2e 10 2e@ms ro] pH@inmi it]

B@sam lt] BB
ifhi no]

|@terviseamet ee]0 0 0 0
i 2e3H@ssi dk]

@folkhalsomyndigheten se] BE

Sgov mt] |HR
B@pzh gov pl]

0 0

Btlflltsai@isciii esl KETE0 0 0

10 2e 10 2ejrki de] |@wiv isp be]0 0 0

B@landlaeknir isl00 0 0

|@hzjz hr] |
Corporate Governance Secretariat

Thur 2 13 2020 2 05 20 PM

irivm nl]0 0

From

Sent

Subject Draft programme 60th Advisory Forum 18 19 February 2020

AF60 01 Draft Proaramme pdf

Dear Members of the Advisory Forum

Please find attached a draft programme for the upcoming AF meeting We apologise for the late circulation which is due to the

fact that the agenda needed to be modified in light of the ongoing COVID 19 outbreak As suggested by several of you a large part

of the meeting is now devoted to COVID 19 Please note that some adjustments of the agenda may still take place

buiten reikwijdte

It is foreseen that some document s related to the COVID 19 will be circulated as well but these are still being finalised

We will keep you informed of any additional documents

Best regards

Corporate Governance Secretariat

European Centre for Disease Prevention and Control ECDC

Gustav III s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone 46 0 8 58 60 10 00 Fax 46 0 8 58 60 10 01

www ecdc europa eu
Sot

”

IBeoJc
2005 2020
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Confidentiality Notice

If you are not the intended recipient of this message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of the erroneous transmittal
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To aam@rivm nll

From

Sent Thur 2 13 2020 6 35 13 AM

Subject Doorst Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

Ter info

|@rivm nl

Datum 12 februari 2020 om 17 31 17 CET

Aan

Van 10 2e 10 2e

ivm nl

|@rivm nl

Onderwerp RE Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

CC rn 0

Vrijdag ben ik op het LUMC helaas Ik zal de informatie uit onze groep aan

Vnendelijke groeten

10 2e meegeven

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 12 februari 2020 17 11

|@rivm nlTo m m

|@rivm nl

Subject FW Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

Cc m

Hallo I0 2e

Graag willen we jou ook weer uitnodigen voor het RT vrijdag as om 9 00 Hopelijk tot dan Groeten 10 2e

10 2eFrom

Sent woensdag 12 februari 2020 14 49

|@vggmjTT^M 10 2»

10 2e

10 29 10 2e^B@vggm nl l@ggdhvb nl j |@ggdhvb nlTo

10 2e@rivm nl

l@rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nl ^nvmjT[ ||{^j

^^6 rjvmm]

Pj

10 2e |@rivm nl |@rivm nl

10 2e rivm nl rivm nlm m m nj

2»^J@riyrn1nj |
@erasmusmcmP

rivm nl rivm nl

3 2e 10 1l@erasmusmc nl ksrivm nl IDS

B@rivm nl26ddmicrobioloog @rivm nl @rivm nl

10 2e @rivm nlCc m

Subject Agenda 6e RT 2019 nCoV 14 februari 2020 09 00 uur

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda toe van het 6de Responsteam 2019 nCoV gehouden op vrijdag 14 februari van 09 00 uur tot 10 00 uur

Hierin vindt u ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het

RIVM in dezelfde ruimte als afgelopen dinsdag U1 42

U kunt inbellen via Go To Meeting

Please join my meeting from your computer tablet or smartphone
d° 2g

You can also dial in using your phone

Netherlands

Access Code^^^^^^^^|afsluiten met een

10 2e 10 2eIndien u vragen heeft kunt u contact opnemen met of te bereiken op het telefoonnummer

03d 10 2e
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Hopende u hierbij voldoende gei nformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e 10 2een

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 {interne postbak^^
3720 BA Bilthoven

Tel 31 0 30 10 2e
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To MBm@rivm nll

From

Sent Sun 2 9 2020 9 19 07 PM

Subject RE Antw Scenario analyse voor VWS

Voorzet voor mail naar ^^ VWS IAO

Bij de scenario analyse voor een periode langer dan 1 2 maanden blijkt het essentieel zicht te hebben over het

ziekmakend vermogen van het nieuwe coronavirus de risicogroepen en snelheid van verspreiding over de wereld

en in Nederland Dit bepaalt de benodigde zorgcapaciteit en mate van uitval van de werkende populatie wat tot

discontinuiteit in bedrijven voorzieningen met essentiele functies in de samenleving kan leiden

Aangezien deze viruseigenschappen en mate van verspreiding nog niet bekend zijn zal het RIVM met behulp van

aannames en modeleringsmethoden schattingen op stellen als input voor verdere uitwerking van de scenario

analyse

Kunnen we er nog bij zetten dat we dit over twee weken aanleveren

Of aangeven dat we deze week laten weten wanneer we dat kunnen aanleveren Lijkt me handiger

10 2eGroet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 8 februari 2020 07 45

o 10 2e 10 2e l 2el@rivm nl |@rivm nlH

10 2e 101 26 2»@rivm nl

Subject Antw Scenario analyse voor VWS

|@rivm nl |@rivm nl

Ja mooi en daarna graag in RT inbrengen groet ^

10 2e 10 29 @rivm nlVan

Datum 7 februari 2020 om 21 51 33 CET

10 2e] 101 26 10X26rivm nl rivm nl |_
l@rivm nl

Aan m Rj

10 1 10 26|@rivtn nl

Onderwerp Antw Scenario analyse voor VWS

|@rivm nlm m m

Ha collega s

101 26 overlegt we zullen hiervoor a s woensdag met een paar collega s van epi en lei te zitten hoeft nog nietInmiddels met

met centrumhoofden

Goed weekend

£

10X26 10 2e @rivm nlVan

Datum 7 februari 2020 om 17 54 18 CET

jag—
l 2e 10 2ei@rivm nl @rivm nlAan m

10 126

Onderwerp Scenario analyse voor VWS

|@rivm nl @rivm nl

Beste alien

Vandaag hebben we de hele dag bij VWS gezeten om een scenario analyse op te stellen die komende dinsdag in het

IOA wordt besproken daarbij

Binnen deze analyse speelt de meest realistische scenario een belangrijke rol

^Jen ik vonden het moeilijk om deze exact te definieren en er is gevraagd om dit voor dinsdag voor te bereiden
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Het lijkt me goed als we onze kennis en kunde combineren in het opstellen van dit meest realistische scenario of scenario s en om

daarbij ook al te gebruiken wat er is gedaan in het verleden

Wat voor mij de meest belangrijke vragen zijn expliciet maken welke schaal en duur van containment we denken die past bij 2019

nCoV en wat de meest realistische inschatting is dat wij en anderen in Asie Europa onze hun strategie met succes kunnen

volhouden En vervolgens wat het meest realistische verloop is van een mogelijke uitbraak in NL omdat als we antwoord hebben

op beide vragen iets kunnen zeggen over a het aantal infecties symptomatisch asymptomatisch hier en elders gaat dit de

wereld over en b mogelijke problemen in ziekenhuis zorg capaciteit en c het aantal mensen wat tegelijk ziek zal zijn impact op

continuiteit Want gezien de discussie leken me dit de belangrijkste input voor politiek nu en ze hangen niet direct samen Ik snap

dat het te vroeg is voor precieze antwoorden maar een orde van grote is veelal genoeg 10 100 1000 10000 meer

Tijdens de vorige uitbraak was ik er niet bij dus ik weet niet wat er al is gedaan maar ik heb wat documentjes gezien sterk gefocust

op het influenza virus Kan iemand delen wat er al ligt

Kortom lang verhaal kort kunnen we maandag even samenzitten

Prettig weekend

Groet

10 2e
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 40 PM

To

From

Sent

Subject SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030]

ook buiten kantooruren bereikbaar

jook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010^

10 26

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hopkins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM RAC

RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb 10 2e 10 2e

KMfeBI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To MBm@rivm nll

From

Sent Thur 2 6 2020 9 00 05 PM

Subject FW serieel interval van 2019nCoV

Zie onderstaand Handig om op RT te bespreken
Theorie klopt niet met de praktijk geobserveerd buiten China geen verspreiding door asymptomatische personen

door personen voordat ze ziek worden

Hoe betrouwbaar is de databron

Voor de scenario analyse morgen is het verder niet erg relevant

Groet nmeai

10 {2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 6 februari 2020 16 05

|@rivm nl

Subject FW serieel interval van 2019nCoV

10 2e 10 2eTo

Ter informatie

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent 06 February 2020 10 31

10 2e Q
10 129 g 10 2e

10 2e

101 29 10 2e 10 2el@rivm nl l@rivm nlTo

10 2e 101 29 10 2e|@rivm nl @rivm nlCc

@rivm nl

Subject serieel interval van 2019nCoV

Ha 10 2e

We hebben nu veel meer informatie over de besmettelijkheid van nCoV boven water gehaald Dankzij Dongxuan
hebben we naast de 9 clusters die we zelf hadden gevonden nu ook ca 50 clusters die in het Chinees zijn

gerapporteerd we nemen clusters als groepen van 2 gevallen of meer die elkaar besmet hebben

Op basis daarvan hebben we nu een grafiek voor de tijd tussen symptom onset van primair en secondair geval
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secondary cases
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serial interval days

Ter vergelijking de gemiddelde incubatietijd is 5 tot 6 dagen

Een negatief serieel interval zien we bij andere infecties zelden maar het is mogelijk als de incubatietijd lang is ten

opzichte van de generatietijd tijd tussen infectie van primair en secondair geval en als de incubatietijd variabel is

toevallig kort bij secondair geval lang bij primair geval
De koppeltjes van primair secondair gevallen die we hier hebben geplot is een biased sample voor lange
intervallen is moeilijker vast te stellen dat het zeker een primair secondair koppel is dus er is een bias naar korte

intervallen Om dat te checken hebben we ook gekeken naar alle intervallen van eerste tot volgende gevallen
binnen de clusters die we hebben en daar is het meest voorkomende interval 3 dagen
Verder is opvallend dat er ook heel lange intervallen zijn Ook zien we dat mensen anderen besmetten met zowel

een korter als langer interval dat wijst erop dat mensen relatief lang besmettelijk kunnen zijn

Dit alles lijkt een bevestiging van wat die de China CDC data analyseert vorige week al aangaf10 2e

De belangrijkste conclusie voor de bestrijding geinfecteerde personen kunnen anderen al heel snel besmetten

voordat ze symptomen hebben

Vriendelijke groeten
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To mfeQM@rivm nl1

From

Sent Thur 2 6 2020 9 35 29 AM

Subject FW meeting morgen

2020 02 02 Presentation VWS scenario meetino pptx

Nog nagezonden niet heel veel nieuws

Wei aandachtspunt de besmettelijkheid voor EZD voor ons niet zozeer voor VWS scenario s

Groet 10 2e

10 2e I0 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 6 februari 2020 09 45

|@rivm nl10 2e 10 2eTo

Subject RE meeting morgen

Hierbij de presentatie die ik had gestuurd naar

Er is nu trouwens een zeer duidelijk signaal dat de transmissie voor symptomen best vaak voorkomt duidelijk piek

op 3 dagen als je kijkt naar het serial interval terwijl de incubatie tijd langer duurt Kunnen we vanmiddag

bespreken

Zijn updates staan hieronder10 2e

Groet

10 2e

t0 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent 05 February 2020 23 08

10 2e 10 2« @rivm nlTo

Subject RE meeting morgen

10 2e zou je me de slides nog kunnen mailen Ik zie dat die niet meegekomen zijn bij mail groet 10 2»Ha

10 2e 10 2e | S rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 09 08

rivm nlTo

@rivm nlCc m

Subject Fw meeting morgen

Hierbij de email

10 2eFrom

Sent Monday 3 February 2020 07 38 39

10 2eTo

Subject Re meeting morgen

10 2eHa

Dank voor de slides mooie presentatie De foto maakt gelijk duidelijk hoe het gaat

Prima om zote bellen ik zit van ca 8 tot 8 30 in de auto en ben dan slecht bereikbaar

Alvast Hieronder mijn punten misschien nuttig als je de slides aan gaat passen of als je toelichting geeft

Vriendelijke groeten

£

10 2»zeker je eigen naam ooktoevoegen aan lijstje en misschien ook al

laatste resultaten van gisteravond op basis van 19 koppels serial interval 4 2 dag sd 2 7 scheve verdeling met piek op 2 7 dag
R0 1 6 Mensen zijn dus al heel snel besmettelijk voor symptomen beginnen en blijven vrij lang besmettelijk Voor bestrijding is

dat slecht nieuws

CFR in orde van 10

dit alles is erger dan het Spaanse griep scenario
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misschien de opmerking dat we niets zeker weten vervangen door we moeten heel veel heel snel ontdekken Klinkt iets

opbeurender

misschien een 101 28 opmerking we maken geen voorspellingen we rekenen door waar we ons op voor moeten bereiden

10 2e 10 28 l S rivm nlFrom

Date 2 February 2020 at 23 28 39 GET

10 2e 10 129 S rivm nlTo

Subject meeting morgen

Gebeld met

Daarom heb ik er maar een paar gemaakt
Zie bijgevoegd en ook een folder gemaakt met presentations
Alles zo duidelijk en zo vaag mogelijk gehouden

vanavond Ze gaf aan dat het misschien goed is om wat slides te hebben10 128

Ik probeer je morgenvroeg ook nog even te bellen

Groet

10 2e
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@rivm nil ItMtSlI10 126
10 2e

S 10 26

10 2e |j 10j 2e

10 2e 10 126To @rivm nll
10 2e [ I0 2b|@rivm nl] @rivm nl]

From

Sent

Subject Re Concept srbo infact 2 graag zsm commentaar voor morgen 13 00

20200205 Arbo inf@ct 2019 nCoV 2 v1 0 HK im docx

Wed 2 5 2020 10 05 54 PM

Beste mensen

Bedankt voor dit mooie stukken Een paar suggesties

Mooie avond

10 2e

10 126

Coronel Instituut Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Kamer

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam
10 2e

10 2e

Bedriifsqeneeskundiqe dienst AMC divisie F Services huisvesting en Psychiatrie
KamerllSfeD]
Meibergdreef 9

1100 DD Amsterdam

sein I10 2e 10 2e

10 2e

10 2» 10 126 |@rivm nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 18 52

rHUn»1
26 10 126 10 2e|@rivm nl

@rivm nl | U|J2Jg|@amsterdamumc nl

H

10 2e I0 2e

Onderwerp Re Concept arbo infact 2 graag zsm commentaar voor morgen 13 00

College s

Alvast dank voor de input zover Ik zal een volgende versie maken met verwerking van de opmerkingen en in afstemming
tot def versie en zsm verzending komen10 2»

groeten

10 2eFrom

Sent Wednesday 5 February 2020 18 45

10 2e 10 2e 10 126 10 2e |@amsterdamumc nlTo

Subject RE Concept arbo infact 2 graag zsm commentaar voor morgen 13 00

Beste collega
Mooi bericht bijgaand mijn opmerkingen
Met vriendelijke groet

10 126
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@rivm nlFrom

Sent woenadag 5 februari 2020 18 14

10 2S 10 2e

@amsterdamumc nl ^^^3@amsterdamumc nl

|@rivm nl

Subject Concept arbo infact 2 graag zsm commentaar voor morgen 13 00

10 2e E
10 2« [10 2e

10 2e P

10 2e 10 2e 10 2e |@rivm nl 10 2eTo

10 2eCc

Beste collega s

Hierbij het concept arbo infact 2 nieuw coronavirus

Graag jullie op en of aanmerkingen graag voor morgenmiddag 13 00 Zou mooi zijn als het morgenmiddag

gepubliceerd kan worden

Morgen ben ik niet aanwezig dus mocht lukken met het commentaar dan graag met^^^0 overleggen Ik ben er

vrijdag weer

Vriendelijke groet

10 2»

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

T
10 2e

M

even week afwezig oneven week lafwezig10 2e 10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonde

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aar

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

wordt u

ok die

an

d o

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message \

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the ris

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

u by mistake yoi

inherent in the el

was sent to yoi

ks i

u are

lectronic

VUmc disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc nl disclaimer
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■UilICaMIMtiaiH3M@rivm nll

RIVM Lab lnfact

Wed 2 5 2020 3 17 49 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 10

To

From

Sent

Subject

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 10

5 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1

en 3 februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende infomnatie over de volgende

onderwerpen

• Casusdefinitie

• Actuele cijfers

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

• Stappenplan bevestigde patient

• Osiris vragenlijst online

Bericht

Casusdefinitie
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De LCI ontving de afgelopen dagen diverse signalen dat de nieuwe casusdefinitie waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen extramurale en intramurale patienten tot onduidelijkheid leidt

over het beleid op het grensvlak tussen extramuraal en intramuraal zoals de spoedeisende hulp

Daarom zal de casusdefinitie a s vrijdag opnieuw in het Responsteam worden geagendeerd

Daama voigt een Lab inf@ct bericht

Actuele cijfers

Op de RIVM website is nu een link opgenomen naar de website van de John Hopkins

Universiteit De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal

gediagnosticeerde patienten met het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het

aantal patienten dat gezond verklaard is De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de

informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen

zitten in de daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de

websites van de WHO en ECDC

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt tot ‘Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N De url van de richtlijn is

httas lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de meest actuele versie van de richtlijn en alle

bijlagen De bijlagen zijn opnieuw gerangschikt

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme

2 Stappenplan bij een bevestigde patient met 2019 nCoV

3 Thuisisolatie van een patient met 2019 nCoV

4 Protocol beleid contacten van een patient met 2019 nCoV

5 Arbo inf@ct

Omdat directe hyperlinks naar de bijlagen niet meerwerkzaam zijn zodra de bijlage wordt

aangepast zal voortaan in Lab lnf@ct berichten alleen gebruik worden gemaakt van hyperlinks

naarde richtlijn pagina

Stappenplan bevestigde patient

Bij de LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ is als bijlage 2 een stappenplan opgenomen

waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden na een bevestigde infectie met

2019 nCoV
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Osiris vragenlijst online

Sinds gisteren is aan Osiris het meldsysteem voor melding van GGD aan RIVM een vragenlijst

over 2019 nCoV infectie toegevoegd Aan de GGD en wordt gevraagd bij een melding van een

verdenking op 2019 nCoV infectie waarbij diagnostiek wordt ingezet deze vragenlijst in te

vullen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030|
• RIVM dd viroloog 030j
• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010imitdl

HlSBKbuiten kantooruren 01 oj

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2s

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hopkins universiteit

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD Geldetland Midden

Clb RIVM

10 2B Clb RIVM ■

■ Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s Clb10 2e

10 2e10 2e 10 2e Clb

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
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geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Hetberichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viai0H2@ rivm nl

Service

10 2aU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



16053970

To M@rivm nl] irivm nl]uj

From

Sent

Subject

m

Wed 2 5 2020 1 05 28 PM

FW Extra EU call voor werk aan Coronavirus

Laten we proberen als CIb elkaar zoveel mogelijk te betrekken bij initiatieven die binnen een van onze centra leven

of waarin door extern partners in het CIb worden gezocht Een kracht van het CIb is dat we de hele keten van

epidemiologie tot lab tot coordinate vd bestrijding in huis hebben

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 10 43

10 2e 0 2» 10 2» 10| 2e|@ rivm nl

Subject Extra EU call voor werk aan Coronavirus

|l®rivm nlTo

Beste 10 2e 10 2«en

Zie graag bijgaande call ad hoc Horizon 2020 call Advancing knowledge for the clinical and public health response to

the 2019 nCoV epidemic
https V ec eurQpa eu info fundinq tenders oppQrtunities portal screen opportunities tQpic details scl phe

coronavirus 2020

Groeten

10 2«

10 2e 10 2e l@ rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 09 39

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject RE Extra EU call voor werk aan Coronavirus i v m epidemie

Zou het ook even bij EPI en IDS uitzetten Ik zie nog geen details op de website

10 2S 10 26 @rivm nlFrom

Sent donderdag 30 januari 2020 17 48

^«®riymml 10 2» @rivm nlTo

@rivm nlCc MJ mj

Subject FW Extra EU call voor werk aan Coronavirus i v m epidemie

10 2een

Zie graag onderstaande call SC1 PHE CORONAVIRUS 2020 Advancing knowledge for the clinical and public health

response to the 2019 nCoV epidemic voor zover nog niet bij jullie bekend

Meer details worden ergens later vanavond bekend via https ec europa eu info fundina

tenders opportunities portal screen opportunities topic search op dit moment nog niet beschikbaar

Groeten

From Health

Sent donderdag 30 januari 2020 16 54

To Health ]
Subject Extra EU call voor werk aan Coronavirus i v m epidemie

10 2e @rvo nl

10 2e @rvo nl

Beste mensen

De EC gaat een call uitzetten voor voorstellen gericht op de Coronavirus uitbraak De EC denkt aan het financieren van 4 tot 5

projecten van 2 3 M€ per project Let op de deadline is al heel snel 12 februari a s Op dit moment weten we ook nog niet

meer dan wat hieronder staat De stukken staan nog niet op de participant portal maar dat komt waarschijnlijk snel Hou dat

dus zelf even in de gaten en laat het weten als er nog vragen zijn

Met vriendelijke groet

10 2»Mw Dr
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10 2e

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Minlsterie van Economische Zaken

Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag

10 2eT

@rvo nl

W http www rvo nl

http www rvo nl subsidies regelingen horizQn 202Q onderzoek en innovatie

E 10 2e

Verzonden donderdag 30 januari 2020 15 25

Onderwerp Information on special request for expressions of interest SC1 PHE CORONAVIRUS 2020

Dear Members of the Horizon 2020 Programme Committee configuration Health Demographic Change and Well being

As already discussed in last week s Programme Committee meeting we would like to inform you that in response to the

coronavirus outbreak the Commission is about to launch a request for expressions of interest entitled SC1 PHE CORONAVIRUS

2020 Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019 nCoV epidemic with a budget of €10 million

The funds for this action are drawn from the budget line for the Mobilisation of research funds in case of public health

emergencies in the SCI work programme 2020 which foresees that in case of a public health emergency research grants may be

awarded in line with specific provisions that allow the awarding of grants without call for proposals in exceptional and duly

substantiated emergencies Furthermore the grants will be subject to rapid data sharing clauses to ensure that research findings

immediately inform the public health response

• The deadline is 12 February 2020

♦ The thresholds for each criterion will be 3 Excellence 4 Impact and 3 Implementation The cumulative threshold will be

11

Funding per proposal is expected to be around €2 to 3 million

Beneficiaries must make their research data available therefore the relevant option of Article 29 3 of the model Grand

Agreement will be applied

All relevant information will be published in the coming hours on the participant portal https ec europa eu info funding

fenders opportunities portal screen op port unities topic search

We remain available for further information

Best regards

European Commission

DG Research Innovation

People Directorate Economic and Social Transitions

CDMA 02 189

1049 Brussels Belgium

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO nl stimuleert Duurzaam Agrarisch Innovatief en Internationaal ondernemen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten
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This message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan infbrmatie bevatten die niet vooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is t

afzenderte mekJen en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die ve

elektronisch verzenden van berichten
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2«To irivm nll ffirivm nl

io@rivm nl] rivmmll

@erasmusmc nl]@rivm nl]
i° 2eFrom

Sent

Subject RE Graag jullie reactie voor 14 30 CONCEPT {lab inf@ct 10 _CS

Wed 2 5 2020 12 13 00 PM

Hoi

Dank geen commentaar Mooi stappenplan

Ter info een opmerking van onze IDS Zweedse counterpart mbt tot de ECDC casus definitie en de gevolgen
daarvan voor het lab So far we are the only ones in Sweden who does the 2019 nCoV PCR but a number of

laboratories are working on putting up their own This will definitely unload us We had a huge influx of samples
after the geographical change in risk assessment from ECDC It looks though that the number of returning Chinese

travelers with symptoms is in a decline for the moment

Ook elders gehoord dat het er op lijkt dat de sterke daling in vluchten vanuit China en de reisbeperkingen in China

zelf zich beginnen te tonen in de labaanvragen logischerwijs ook een vertraging in gezien de incubatietijd

10 2eGrl

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 13 07

MWEEl
10X26 g 10 2e

10 2e g 10 2e

1
I0 2e

i® rivm nl |@rivm nl k®rivm nl

|@rivm nl

m

l@rivm nl

10 2e |@erasmusmc nl

Subject Graag jullie reactie voor 14 30 CONCEPT lab inf@ct 10 _CS

Importance High

Beste collega s

Toch een Lab inf@ct bericht vandaag ivm vragen uit de kliniek en GGD en mbt de casusdefinitie

We willen graag toelichten dat we deze vrijdag op het RT opnieuw agenderen zodat men weet dat we ermee bezig
zijn
En nog een paar aanvullende zaken

Graag weer jullie kritische blik voor 14 30 en antwoord iig ook naar mij ik zal ze verwerken

Dank

10 2e



16054021

l@rivm nl]

HSH@rivm nl]

@lumc nl

Sent Tue 2 4 2020 5 42 36 PM

Subject RE Antw Bedenkingen bij case definitie 2019 nCoV

To

Cc m

From

Ha 10 2e

Dank voor je snelle reactie Ik zie de overwegingen graag tegemoet

Succes met alles

Hartelijke groeten^^

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 18 31

10 2e @lumc nlTo | m

rivm nl

Subject Antw Bedenkingen bij case definitie 2019 nCoV

We hebben zeer goed onderbouwde redenen om dit zo te doen uitgebreid besproken Ik vraag bij deze

overwegingen met je te delen Ik zit nog in Den Haag nu en morgen weer elders

10 {2e om de

Hartelijke groeten ^

10 2s@lumc nl j @lumc nlVan

Datum 4 februari 2020 om 17 45 59 CET

Aan

Onderwerp Bedenkingen bij case definitie 2019 nCoV

10 2e 10 2« @rivm nl

Vanuit het land horen wij NVMM en LUMC collega s veel bedenkingen bij de huidige case definitie voor 2019 nCoV Enerzijds
omdat het bijzonder is dat er twee verschillende epidemiologische criteria gebieden worden gehanteerd hetgeen

ongebruikelijk onlogisch is Anderzijds omdat de case definitie niet conform de ECDC case definitie is waar koorts niet als vereist

symptoom wordt benoemd en waar mainland China als risico gebied wordt gebruikt

10 2g

lt» 2g

Is dit een punt waar op korte termijn weer verandering in is voorzien of binnenkort weer een OMT voor wordt gepland

Ik hoor graag van je

Vriendelijke groeten

10 2e

10 2e

Afd Medische Microbiologie
LUMC

seerT| 10 2e

Dit bericht kart informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability



16054036

To |@rivm nl] j@rivm nl]
From

Sent

Subject

Tue 2 4 2020 2 40 33 PM

FW opname kaarten John Hopkins University graag mening commentaar

10 2eBeste

imiffllieeft een lumineus idee zie hieronder 10 2g

10 2g

Graag jullie mening commentaar

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 14 42

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject opname kaarten John Hopkins University

To

Ha 10 2e

Bij deze een screenshot van de data op de rivm site van John Hopkins Dit staat nog niet online

Een groot voordeel behalve dat het er mooi uitziet is dat we niet meer dagelijks de aantallen patienten moeten

updaten op onze site maar hiernaar kunnen verwijzen
Het gaat om deze data

I0 2g
ue teKst cue er nu ooven staat

De John Hopkins Universiteit houdteen kaart bij met realtime data over het aantal gediagnosticeerde patienten met

het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het aantal patienten dat gezond verklaard is De

aantallen zijn gebaseerd op onder andere de informatie van WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen zitten in de

daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de websites van de WHO en

ECDC

Groet
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M@ec europa eujj
@ecdc eu ropa eu |
M@ecdc europa eu

|@ecdc eu ropa eu

^ecdc eu ropa eu H
M@ecdc europa eu

M@ecdc europa ei£M
l@ecdc europa euj
@ecdc eu ropa eu

0 0

10 2e0

0 0
10 2e

10 128

@ec europa eu]0 0

0 0 0

t 0 0 0

t 0 0 0

0 0

M@ecdc eu ropa eu]

^H@ecdc eu ropa eub^^
|@ecdc eu ropa eul

^~

[ecdc europa eu] [_j

0 0

0 0

@ecdc europa eu [ fBecdc europa eul

ecdc europa eu [Hj^^^B@ecdc europa eul

0 0 0

10 2« g ecdc europa eul
@ecdc europa eu fWIEHS»giecdc europa eul

jecdc europa eul

ecdc europa eul0

10 2e0

ecdc europa eul0

M@ecdc europa eui

iecdc europa euj

@ec europa eu l|
BB@ec europa euj

|@ecdc europa eu]0 0

[ecdc europa eul0 0

ec europa eu]
Aec europa eu] JB
km2gQ|@who int]

who intl

0 0

iwho intiE31@who int1

M@who intj
iwho int i

0 0

iwho int H
@who 8ntj

who int]
B@who int] liMfcQlri

@phe gov uk

who intj
2 who infill

E^pM@wbo int]

Mj@who int] littJIgQl

0 0 0

@phe gov uk]

|@med uth gr] B
0 0 0 0

10 28{|iy2SI@med uth gr mu2gl@med uth gr] |@med uth gr[ 0
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10X2©
10 2e 5

10 2e

10 2e

10 2e

10X2© 10 2e|@sciensano be [l
@sozialministerium at [

@sozialministerium at [|
TGV_ssi dk|B3@ssi dk]

@sciensano be] ■
@sozialministerium at1

@sozialministerium at]

|@bmg gv at]

E^S^H@a9es at]10 2e10 2e

Cc 10X26 @idipaz es] |@gmail com] 10 26w

10 2»isalud madrid org] lM2@thl fi]
From

Sent Tue 2 4 2020 1 43 58 PM

Subject FW Support for nCoV laboratory diagnostics by SHARP EMC

m

Dear SHARP partners

For your information please see the message and link below from our Spanish colleagues
The European Commission is opening a call on coronavirus research under Horizon 2020

https ec europa eu info news coronavirus eu mobilises eurl0 million for research 2020 ian 31 en pk campaqign rtd news

Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019 nCoV epidemic
ID SC1 PHE CORONAVIRUS 2020

Type of action RIA Research and Innovation action

Deadline Model single stage

Opening 30 January 2020

Deadline 12 February 2020 17 00 00 Brussels time

Budget {EUR | 10 2a Year 2020

At this stage THL has probably no capacity to join this initiative but if you are planning to take part please keep ^^^SJthkfi

copied

Kind regards
10 2e team

SHARP ©
Finnish institute for

health and welfare
Anna Katz

Project Manager PhD

Infectious Disease Control and Vaccinations Unit

Department of Health Security
Finnish Institute for Health and Welfare THL

P O Box 30 FI 00271 Helsinki FINLAND

liiaiHadiathLfi

Tel 358 29524 7424

©
Finnish institute for

health and welfare

10 2e 10 2e l@idipaz es]From

Sent 4 helmikuuta 2020 11 03

10 2e

10 2e

To

10 2eCc

Subject Re Support for nCoV laboratory diagnostics by SHARP EMC

Dead l0 2e
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First of all thank you very much for your email

I contact you regarding the urgent call that the EU lias launched regarding the

CORONAVIRUS

d0 2g10 2g

We wonder if you or some of the partners of SHARP are thinking to apply as coordinator in that call We are positive that

die expertise of the SHARP consortium can link perfectly whit the scope of the call

We think that SERMAS can be an important partner in this matter with our huge and solid expertise in this type of

emergencies EBOLA Crimean Congo fever etc

Please if you know any possible potential coordinator put in contact with us in order to try to participate in the proposal
Thank you very much for your help and we are looking forward to hearing from you soon

Best regards

10 2e10 2e

10 2e

10 2e

Instituto de Investigacion Sanitaria del Hospital Universitario La Paz IdiPAZ

Paseo de La Castellana 261

28046 Madrid

Fax H

EmaiM

1° 2«

10 2e

10 2« i@idipaz es l@idipaz es10 2»

Este mensaiev sus aiotiivos artjuntos son confidenoiales v linicamente nodran ser usadosnor la neisona o entidad ala nue va dirigidos Este mensaje nuede contener informacidnoonfidenoial o legalmente

nrotegida No hav renuncia a la confdecialidad o secrete profestonal por cualnuier transmision defeotuosa o erronea Si psted ha recibido este mensaje nor error notifiqueselo inmediatamente al

remrtente

on riel

■ ric^Msafcle Fundacidn parala Inuestigacion Biomedira del Hospital Uniuersrtario La Paz

UW Gesticnar relaoiones nrofesionales

LeaitMMhitereslegitimo

Entidadesy administraciones nuhlica Google LLG Sobencargada de Tratamienlo fuera de la lit acogido a Privacy Shieldy clausulas contractuales ti no

BenchesAcceder rectificary suprimirlos datos aa como otros dereciios como se BHpIroa enlainformacidn adidona

ia|eh wh|e^teijdaj|irojI Puede consnltar la h

r IBIBlffithl ffal escribioEljue 30 ene 2020 a las 13 54

Dear SHARP partners

10 2e

Diagnostic assays for the detection of 2019 nCoV has been published and many of the SHARP partners and Member States have set

up the diagnostics already There are also mechanisms e g through WHO to send the samples to the reference laboratories for

detection ifneeded

SHARP wants to support it’s partners and MS as well Our SHARP partner
offered their help in tins by providing real time RT PCR for detection Ifyou have suspected cases of2019 nCoV and need support
for the detection you may send your samples to the EMC SHARP will cover the costs for shipment of the samples if needed

MjBB@erasmusmc nl or

10 [2e 10 2 from the Erasmus MC has kindly

10 2e i 10 2eFor sample types shipment and more information Please contact directly
erasmusmc nl

Ifyou wish to get compensation for costs of shipment of the samples please contact THL ^^^@tlil fi and check whether this

needs to be added into the current amendment

10 2e

Kind regards
10 2» team
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SH RP ©
Finnish institute for

health and welfare

SHARP Joint Action

Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in theEU

Contact the SHARP coordination team at THL Finland nEnSl@th1 fi

www sharpia eu

www thl fi

10 2e

Project Manager PhD

Infectious Disease Control and Vaccinations

Unit

Department of Health Security
Finnish Institute for Health and Welfare THL

P O Box 30 FI 00271 Helsinki FINLAND

imiH3l rtllil fi

10 2eTel

©
Finnish institute for

health and welfare
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To Emm@rivrn nll

From

Sent

Subject RE werkbezoek CalHos toelichting voor veiligheidsregio s

I
Mon 2 3 2020 6 16 28 PM

Pinna dank je

Verzondenmet BlackBeiry Work
www blackbeny coin

10 2e B 10 2e @rivm nlVan

Datum maandag 03 feb 2020 6 38 PM

Aan

Ondenverp RE werkbezoek CalHos toelichting voor veiligheidsregio s

10 2e 10 2e n» 2e 10K2e2 10 [2e 10 2e 10 2e 1O 20|@minvws nl @rivm nl @rivm nlIH

Hi ik zal dit met de mensen in mijn centrum opnemen Ik heb tussen 11 12 een intemationale bijeenkomst waar ik

aan deel moet nemen Ik zal je later deze week laten weten wie er van oils koint Groet ^

10 2e

10 2e 10 2e ifwmnvws nlVan

Datum 3 febraari 2020 om 18 14 52 CET

H

|@rivm nl VMr iii nlAan 10 2eJ 10 2e 10 2e 10 2e

m nl

Onderwerp RE werkbezoek CalHos toelichting voor veiligheidsregio s

Benjij wellicht in de gelegenlieid om^^^waar te nemen

Groet 10 2e

Verzondenmet BlackBeny Work
www blackbeny coin

10 2e 10 2eE 10 2e 10 2e @rivni nlVan

Datum maandag 03 feb 2020 3 25 PM

Aan

Ondenverp RE werkbezoek CalHos toelichting voor veiligheidsregio s

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e@iivm nl [@minvws nl @rivm nlIH

Beste collegae
Inderdaad had ik mij bereid verklaard aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van de veiligheidsregio s maar niet in

plaats van de gebruikelijke invulling
Nu blijkt het tijdstip en datum wel zeer ongelukkig namelijk tijdens mijn woensdagpolikliniek op het LUMC

Jammer maar wordt dan moeilijk
Graag overleg want het is wat korte termijn daarvan alle patienten af te gaan zeggen

Met vrGr

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 11 59

10 2« 10 2e I0 2« i0 2«i 10 2e 10 2e 10 2s 10 2eS minvws nl

Cct _Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

Subject RE werkbezoek CalHos toelichting voor veiligheidsregio s

|@rivm nl |@rivm nlTo
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Ik heb hier even afgestemd aangezieneen toelichting presentatie zal geven lijkt het ons niet veel

toevoegen dat ik daar ook nog verder bij ben

Dus ik meld mij bij dezen af In ieder geval hartelijk bedankt voor de uitnodiging en de mogelijkheid tot een

rondleiding

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCi

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

T 10 2»

M 1 o 2e

even week 10 26

10 2e 10 2e

10 2e 10 2eE 1G 2e 10 2e

10} 2e I0 2e

10 2e

10 2e
dubbe

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

10 {2e 10 2®
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10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2»

10 2»

dubbel

10 2e 10 2e

10 2» 10 2e

10X28

10 2e

10 2e

10 2e 10 2®
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10X28

10 2e

10 2e 10 2e

10X28 10 2e 10 2a 10X28

10 2e

10 28

10 2e 10 2e

dubbel

10 2e

10 2e

10X28

10 2»

10 2B 10 28

10X28 10 28

10X28 10 2e

10 2e 10 2e
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10 2e

10 {2e

10 2e

10 2e 1Q 2e

10 2e 10 2e

dubbel

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2» 10 2e
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10 2e

10 2»

10 2e

10 2e 10 2e

10 2» 10X2b

dubbe

I0 2e

10 2e

10 2e 10 2a

I0 2e 10 2e



16055713

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e| 10 2e

10 2e

10 26

dubbell
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■UilICaMIMtiaiH3M@rivm nll

RIVM Lab lnfact

Mon 2 3 2020 4 18 37 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

To

From

Sent

Subject

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide tervigkeer Nederlanders nit Wuhan

Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie
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gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht geval

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een tonginfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keeipijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke
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beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV infectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgtveel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan

Op 3 februari zijn 15 Nederlanders en 2 partners met een speciale vlucht onder begeleiding

teruggekeerd uit Wuhan Zij zullen conform de afspraken met de Chinese autoriteiten na hun

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD Brabant Zuidoost coordineert de

monitoring van deze personen in afetemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030^^^^^ ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

Qjbuiten kantooruren 01C^^^^^|

jook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2s
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Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• dagelijkse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM |

Clb RIVM

GGDZuid Holland Zuid

f | Clb RIVM

I0 2e l Clb RIVM |

■ Clb RIVM

NHG

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s | Clb10 2e

1 10 2e10 2e 10 2e | Clb

10 26 Clb RIVM 10 2S Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2B @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To

l@rivm nll m m

10 28From

Sent

Subject RE pneumonie bij de huisarts nav CONCEPT Lab inf@ct 9

Mon 2 3 2020 2 50 12 PM

Dag college s

Ik mail maar alvast een reactie aan een selectie van de geadresseerden

Ik zou primair denken dat je bij iemand met een radiologisch bevestigde pneumonie met recent verblijf in China een infectie met

2019 nCoV uit zou willen sluiten

Ook al is deze persoon blijkbaar matig ziek en hoeft hij niet opgenomen te worden Deze patient is dan natuurlijk wel voor een

rontgenopname in het ziekenhuis geweest

Of hebben we een goede reden om dat te laten passeren

Een grote aanslag op onze testcapaciteit zal deze categorie patienten niet doen want dat zijn er echt maar heel weinig

Ik ben benieuwd naar jullie reacties overwegingen

10 2aAlvast ter input en overdenking hartelijke groet

10 128

Werkdagen 10 2e

10 2e

a

gs sa »

\\ s i i

Nederlards

Huisartsen

Genootschap

»»

I

Domus Medica

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

Telefoonnummer 088 5065500

www nhg org

www thuisarts nl

thuisarts nl mmm

Onderdeel van NHC

10 2e 10 2e @erasmusmc nlVan

Verzonden maandag 3 februari 2020 15 28

Aan 10 128l@rivm nl B^aB@rivm nl

@rtvm nl 1
@rivm nlM

@rivm nl Q|@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl

10 2e 1 10 2e|@rivm nl

Onderwerp RE CONCEPT Lab inf@ct 9

|@nhg org |@rivm nlM

Beste alien

Verder geen aanvullingen vanuit Rotterdam
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Ik denk niet voor nu maar wellicht is er ruimte morgen om te discussieren watte doen met een patient uit China met een

bewezen infiltraat op de X thorax aangevraagd door huisarts die niet zo ziek bevonden wordt door de huisarts dat hij naar het

ziekenhuis hoeft voor verdere beoordeling Gaan we 2019 nCoV uitsluiten bij deze groep patienten Deze patienten zullen dan al

wat langer klachten hebben daar de huisarts niet snel bij een niet acuut ziektebeloop een X thorax zal aanvragen Dat betekent

concreet dat dan de extramurale casusdefinitie uitgebreid wordt naar heel China als door de huisarts een infiltraat wordt

vastgesteld Niet voor nu maar wel een vraag die we kunnen verwachten wellicht vanuit NHG huisartsen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2edr

10 2«

ERASMUS MC

10 2e

Department Viroscience

Kamerl 10 2»

Wytemaweg 80

3015 CN ROTTERDAM

Telefoon 10 2e|

ASi

W

K

S

I10 2b 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 15 09

@rivm nl @rivm nl ffif_

10 2« E 10 2«

10 2e g 10 2e IS8H1BWIB

\ 10 2e

10 2» g
10 2e

10 2» 10 2e

10 2e

f10 2« E COHSe

1 10 2e ■

1 l@rivm nlTo

erasmusmc nlm

2e l@rivmji] |@rivm nl

10 2e 10 2el@rivm nl l@nhg org

@rivm nl

Subject RE CONCEPT Lab inf@ct 9

10 2bHa

Zoals zojuist besproken bijgaand mijn aanvulling

Verder prima bericht

Groet 10 2e

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 14 54

| j@rivm terivmml Q10 2e 10 2a|@ rivm nlTo m m m

I0 2a l 2e|@erasmusmc nl @rivm nlm m

|@rivm nl |@rivm nl grivm nl

@rivm nl10 2e 10 2e|@rivm nl |@nhg org
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Subject CONCEPT Lab inf@ct 9

Importance High

Helaas vandaag wat later dan gepland
Graag jullie reactie voor 15 30 uur

Er zitten geen lab updates in vandaag

Met vriendelijke groet

10 2eDr

1P ae

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak^^
3720 BA Bilthoven

Tel I

Fax
10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg int vandaag

age may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

id to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resul

This mess you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

I tinrequeste
transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit Bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het

Nederlands Huisartsen Genootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met lisico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten This message may contain information that is

not intended for you If you are not the addressee or if tins message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The Dutch College of General Practitioners accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electr onic tr ansmission of messages
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■Mia—MfeM@rwm nll

RIVM Lab lnfact

Sat 2 1 2020 1 31 02 PM

To

From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 8

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 8

1 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op ons Lab inf@ctbericht van gisteren 31 januari ]l ontvangt u een SPOED

Lab infactbericht over de aanpassing van de casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek bij

patienten in het ziekenhuis We verzoeken de artsen microbioloog deze aanpassing binnen hun

ziekenhuis te communiceren naar de relevante specialismen

Bericht

Zoals gisteren reeds aangekondigd heeft de WHO een nieuwe casusdefinitie gepubliceercf Dit is

aanleiding voor ons om onze casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek aan te passen Er

wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal die is niet

gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden opgenomen Alleen

voor patienten die in het ziekenhuis opgenomen worden is het epidemiologisch criterium

uitgebreid naar een verblijf in heel China
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Casusdefinitie

Verdacht geval

ExtramuraaI ongewijzigd

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meervan de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoirziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een longinfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Indien u vragen heeft over een verdenking op 2019 nCoV infectie kunt u contact opnemen

met de LCI

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 03C^^^^^Jook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar
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• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

Jbuiten kantooruren 010|

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO {zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Erasmus MC

ggd zuid vumr

io 2e Cib RIVM 10 2e Clb RIVM |

| Cib RIVM

10 2e

10 2e Cib RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2B @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

U ontvangt deze e mail op het mailadres

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



16057132

10 2e I 10 2«

10 2s

10 2e |i {10 2«

10 2e

10 2a

[9 10 2e

10 2e

To l@rivm nll irivm nl]m

r10 2e [j |@rivm nl]iegsmusmc nl]

SH@rivm nl]

@rivm nll
10 2e

10 2e

10 2e |@rivm nl]
1T0 2b |j @rivm nl]

10 2eFrom

Sent Sat 2 1 2020 11 48 22 AM

Subject RE CONCEPT SPOED Lab inf@ct
CONCEPT SPOED fLab inf@ct 8 DN docx

Paar tekstuele dingetjes

Hadden we bij het RT niet afgesproken om koorts te vervangen door het woord temperatuur om discussies te

vermijden dat het eigenlijk pas koorts heet bij 38 3 a 38 5

Betreft de opmerking van

bedoelen dus ook op de EH als de patient gaat worden opgenomen Dan niet als een patient op de EH retour

huisarts gaat

Of bemonstering door een ziekenhuisarts incl EH vs bemonstering door HA GGD

10 2» ik neem aan dat we met intramuraal ook een beoogd verblijf in het ziekenhuis

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden zaterdag 1 februari 2020 12 38_
Aan l@rivm nl10 2e|@rivm nl |@rivm nlm m m In

|2e|@erasmusmc nl |@rivm nla

2s 10 2e|@rivm nl @rivm nl @rivm nl

|@rivm nl

Onderwerp RE CONCEPT SPOED Lab inf@ct

Beste 10 2e

Eigenlijk slechts een opmerking Is het begrip intramuraal duidelijk voor iedereen Daar verstaan we onder opname

in ziekenhuis voor verblijf van meer dan 24 uur Dus niet op de EH al of in ambulance op weg naar ziekenhuis

Zie bijgevoegd

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent zaterdag 1 februari 2020 12 09

|@rivm nl10 29 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

l@rivm nlTo

S rivm nl ^10|@erasmusmc nl |
rivm nl

|@rivm nl

|@rivm nl[n m

i 2erivm n l

Subject CONCEPT SPOED Lab inf@ct

Importance High

@rivm nl

Beste Collega s

g per ommegaande VOOR 13 UUR jullie commentaar op bijgevoegd Spoed Lab inf@ct bericht

BEE 1 besloten om op grond van de aangepaste casusdefinitie van de WHO voor Nederland aparte

Graa

Door

casusdefinities op te stellen voor intramuraal en extramuraal

Dit willen wij nu zo spoedig mogelijk communiceren met de ziekenhuizen

A s maandag is er een teleconference met ECDC en WHO over de casusdefinities zo nodig volgen dan verdere

aanpassingen
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Met vriendelijke groet

10 10 2»

10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbal^J
3720 BA Bilthoven

10 2a
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ajrivm nll10 2e [j 10 2e

10 2e I] 10 2e

10 126 |i 10 2eTo @rivm nll aapM@rivm nll

H@rivm nll

m

10 2e [j 10 2e

10 126 ||

10 126 10 2e@rivm nl]
10 2e

10 26

@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent Sat 2 1 2020 11 46 08 AM

Subject Re CONCEPT SPOED Lab inf@ct

Beste allemaal

dank voor het bericht Ik begrijp dat bet voorstel is om met 2 verschillende defimties te gaan werken

Mijn belangrijkste opmeikingen zijn graag kortademigheid of benauwdlieid als klacht toevoegen bij extramuraal

Ten tweede kan ik mij voorstellen dat de 2 genoemde definities tot verwarring kunnen leiden bij kuisartsen De reden is

omdat huisartsen by lichamelijk onderzoek ausculatoir afwijkingen kmmen vaststellen die passend zijn by een infiltraat

De huisaits heeft tevens tegenwoordig vaak de mogelijkheid om snel een longfoto te kunnen laten maken waarvan de

uitslag direct naar de huisarts komt dit kan dezelfde dag of een dag later zijn De meeste patienten met een begimiende
infiltraat worden gewoon door de huisarts behandeld en worden niet doorverwezen naar het ziekenhuis

Wat geldt voor deze groep patienten Mijn voorstel zou zijn dat indien een patient met een infiltraat zich presenteeit bij de

huisaits dat voor deze patient ook geldt dat als die de laatste 14 dagen in China is geweest of in contact is geweest met een

bewezen 2019 nCoV patient heeft dat dan testen op 2019 nCoV geiiidiceerd is

Ik ben benieuwd naar jullie reactie

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 26 |@rivm nlVan

Verzonden Saturday February 1 2020 12 09 17 PM

10 2e 10 2e|@rivm nl [@rivm nlAan m

|@erasmusmc nl

@rivm nl |
|@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl Qm

10 2e |@rivm nl

Onderwerp CONCEPT SPOED Lab inf@ct

Beste Collega s

Graag per ommegaande VOOR 13 UUR jullie commentaar op bijgevoegd Spoed Lab inf@ct bericht

Door

casusdefinities op te stellen voor intramuraal en extramuraal

Dit willen wij nu zo spoedig mogelijk communiceren met de ziekenhuizen

fflis besloten om op grond van de aangepaste casusdefinitie van de WHO voor Nederland aparte

A s maandag is er een teleconference met ECDC en WHO over de casusdefinities zo nodig volgen dan verdere

aanpassingen

Met vriendelijke groet

10 126

10 2e

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak^j
3720 BA Bilthoven

10 2e
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To mfeQM@rivm nl1

From

Sent Fri 2 7 2020 4 08 23 PM

Subject
20200205 Arbo inf@ct 2019 nCoV 2 v1 Q HK im docx

10 2e

10 2e I0 [2e @ a msterdamumc nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 23 06

2» 2« 10 2e|@rivm n[ |@ rivm nlTo m m m m

10 2e |@rivm nl

Subject Re Concept arbo infact 2 graag zsm commentaar voor morgen 13 00

|@rivm nl |@rivm nl

Beste mensen

Bedankt voor dit mooie stukken Een paar suggesties

Mooie avond

10 {2e

10 2e

Vrijdag

Coronel Instituut Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Kamer HvA^
Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

1° 2°

10 2e

Bedrijfsgeneeskundige dienst AMC divisie F Services huisvesting en Psychiatrie
Kamer rCPlI^DB

Meibergdreef 9

1100 DP Amsterdam

10 2e sein 10 2e

10 2e

10 2e 10 2s @rivm nlVan

Verzonden woensdag 5 februari 2020 18 52

Aan 10 2e

E
Onderwerp Re Concept arbo infact 2 graag zsm commentaar voor morgen 13 00

|@ rivm nl

Bfl£Q|tS amsterdamumc nl

m m m m

l@rivm nl

Collega s

Alvast dank voor de input zover Ik zal een volgende versie makenmet verwerking van de opmerkingen en in afstemming
tot def versie en zsm verzending komen10 2emet 10 2e en

groeten
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10 2aFrom

Sent Wednesday 5 February 2020 18 45

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e |@amsterdamumc nlTo

Subject RE Concept arbo infact 2 graag zsm commentaar voor morgen 13 00

Beste collega
Mooi bericht bijgaand mijn opmerkingen
Met vriendelijke groet

l@rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 18 14

10 2e 10 2e

Samsterdamumc nl KB^3 Sam5terdamumc nl

[10 2e E

f 10 2a Iffljjglgj 10 2e

{10 2e f

10 2e 10 2e |tSrivm nl 10 2eTo

10 2e l@rivm nlCc

Subject Concept arbo infact 2 graag zsm commentaar voor morgen 13 00

Beste collega s

Hierbij het concept arbo infact 2 nieuw coronavirus

Graag jullie op en of aanmerkingen graag voor morgenmiddag 13 00 Zou mooi zijn als het morgenmiddag
gepubliceerd kan worden

Morgen ben ik niet aanwezig dus mocht lukken met het commentaar dan graag met]
vrijdag weer

bverleggen Ik ben er10 2

Vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM ■ Centrum Infectieziektebestrijding Clb

T

M

even week Kl»iTEnw atwezia oneven week ^fwezig10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

VI me disclaimer www vumc nl disclaimer

AMC disclaimer www amc nl disdaimer
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Acties gedurende opschaling COVID 19

Graag indien klaar grijs maken zodat de actie zichtbaar blijven wat qedaan is

Actie

Besluit

WieNr Datum Wat Wanneer

klaar

26 2 Nog beantworden Voor 28 21 Vragen van

defensie

26 2 Maken en verzenden 27 22 sitrap 10 2e

26 2 Infopunt
opschalen

Ook in avond en weekend iov

VWS

27 23

vverkt

voor stuurt

26 2 Taiwan wel niet in

casusdefinitie

Voor 28 24 Meenemen in

RT van 28 2

naar KiyTfcDB
26 2 Veel vragen van bedrijven

praat

ander via OMT in BAO mee te

nemen Inhoudelijke rest in

arboinf@ct

Week van

2 maart

5 Na OMT

arboinf@ct I0 2e10 2e een en

26 2 chloroquine gebruik als

behandeling

Week van

2 maart

6 Opnemen in

Q A

10 2e

|^^3neemt aljevrgqen door

legt voor aanj
brieven contacter^panje
Tenerife

25 2 EU vragenlijst
beantwoorden

7

U0 2e

25 2 Aanvullen

website

27 28 10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

RIVM Lab lnfact

Fri 2 28 2020 1 28 15 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis In Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische
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laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in
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samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030|
• RIVM dd viroloog 030|

look buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

I buiten kantooruren 01

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2s

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

10X26U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@ rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtu verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Wed 2 26 2020 3 22 32 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 19

26 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 18 van dinsdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht

19 met informatie over de volgende onderwerpen

• Situatie op Tenerife

• Herziene casusdefinitie

• Opschalingslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en intramurale surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

• In voorbereiding

Bericht

Situatie op Tenerife
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Op Tenerife is bij een patient COVID 19 vastgesteld Het hotel waar deze man verblijft is

gesloten en alle mensen zijn in quarantaine geplaatst onderwie ook Nederlanders De Spaanse

autoriteiten zijn bezig met contactonderzoek ook retrospectief vanaf het moment dat deze

patient klachten kreeg Erwordt een lijst met Nederlandse contacten opgesteld De LCI zal

GGD en op de hoogte stellen van deze contacten wanneer deze lijst beschikbaar komt

Herziene casusdefinitie

Zoals gisteren bericht is de casusdefinitie herzien Daarbij zijn de landen regio s met

wijdverspreide transmissie uitgebreid Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die zich

vanaf nu melden Het is niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan de

casusdefinitie voldeden maar nu wel

Opschalingslaboratoria actief voor irttramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten dat verzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intram urale

verdachte patient zal worden aangepast met toevoeging van deze 12 regionale

opschalingslaboratoria

De opschalingslaboratoria zijn volledig operationeel als ze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten succesvol hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratorium is

sprake van een bevestigde patient

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen
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11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Het is belangrijk om u te realiseren dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte groep A is

Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel inzetten van

diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en aan de LCi

Voor overleg over casuistiek of mogelijke verdenkingen kunnen behandelaren en microbiologen

terechtbij de regionale GGD

Wij vragen aan intramurale behandelaren en microbiologen extra aandacht voor de

communicatie rond de eerste positieve SARS CoV 2 patienten die geconfirmeerd moeten zijn

door de centrale labs Vanwege de landelijke implicaties worden behandelaren in ziekenhuizen

gevraagd om niet meteen de mediate informeren over een positieve patient maar eerst af te

stemmen met het RIVM Hiervoor kunt u contact opnemen met de LCI

Het diagnostisch algoritme voor een extramurale verdachte patient wordt op dit moment om

logistieke redenen niet gewijzigd Extramurale diagnostiek zal nog steeds centraal bij EMC en

RIVM ingezet worden In verband met de landelijke coordinate bij een meldingsplichtige ziekte

groep A zal de situatie opnieuw beoordeeld worden wanneer de 12 regionale

opschalingslaboratoria de komende dagen volledig operationeel zijn

GGD en vragen wij bij het insturen van monsters om het aanvraagformulier volledig in te

vullen met speciale aandacht voor het land van blootstelling

Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

Met alle overige laboratoria in Nederland die geen opschalingslaboratorium zijn zijn ontwikkelde

protocollen voor implementatie van diagnostiek gedeeld door het Erasmus MC en RIVM IDS De

laboratoria kunnen zich hiermee voorbereiden op het zelf uitvoeren van diagnostiek

Ook deze laboratoria wijzen wij er nogmaals op dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte

groep A is Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel

inzetten van diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en

aan de LCI

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens
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• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI 030 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 03C^^^^^ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010^[

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI riehtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

| Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

■ Clb RIVM

GGD Groningen RAC

10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10X28 Clb

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebrnik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en
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[ili]

Service

@rivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 18

RIVM Lab lnfact

Tue 2 25 2020 3 55 49 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 18

25 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 17 van maandag 24 februari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 18 met informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Herziene casusdefinitie 25 02 2020

• Monitoring teruggekeerde passagiers cmiseschip ’Westerdam

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2 Tot nu
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toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims De logistiek rand triage diagnostiek en

bemonstering loopt vooralsnog volgens afspraak en naartevredenheid waarvoor dank

Herziene casusdefinitie 25 02 2020

Gisteren heeft internationaal afstemming plaatsgevonden bij ECDC Deze afstemming heeft

geleid tot een aanpassing van de gebieden met wijdverspreide en lokale transmissie Op basis

van deze discussie hebben we Zuid Korea en een aantal gemeenten in Noord ltalie

toegevoegd aan de landen regio s met wijdverspreide transmissie Op dit moment is

onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en specificiteit in een

veranderende epidemiologische situatie

Ook in Iran is wijdverspreide transmissie Hoewel de informatievoorziening vanuit Iran slechts

langzaam op gang komt meldt Iran relatiefveel sterfgevallen Ook zijn ermeerdere

Internationale importgevallen vanuit Iran gem eld Wij gaan daarom uit van wijdverspreide

transmissie Wij willen benadmkken dat artsen laagdrempelig kunnen overleggen met GGD en

LCI als het gaat over casui stiek zeker random Iran

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie”

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet Ran laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Zuid Korea en Iran Daarnaast enkele gemeenten in Italie Codogno Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone Casalpusterlengo



16501812

Castiglione d Adda Fombio Maleo Somaglia Bertonico Terranova dei Passerini

Castelgerundo en San Fiorano regio Lombardije en V o Euganeo Mira regio Veneto

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Japan Maleisie Thailand Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie Daamaast

is lokale transmissie vastgesteld in de regio s Piemont Lombardije Veneto en Emilia Romagna

in Italie Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met een pneumonie en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van

de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest in overleg met de LCI getest

kunnen worden om COVID 19 uit te sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalqoritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Bij een van de passagiers die gevaren heeft op het cruiseschip ‘Westerdam’ is COVID 19

vastgesteld in Maleisie Het bet reft een niet Nederlandse passagier die klachten ontwikkelde na

het verlaten van het schip Het bedrijf Holland Amerika Lijn heeft passagiers van de ‘Westerdam’

een brief gestuurd waarin zij verklaren dat de patient SARS CoV 2 negatief is op basis van

informatie van de Maleisische autoriteiten Zij verklaren op basis hiervan dat monitoring niet

meer nodig is Ook wij hebben twijfels over de eerste uitslagen van deze patient maar de

juistheid hiervan is niet meerte achterhalen Voor de goede orde geen van de andere

passagiers van de ‘Westerdam’ is positief getest Vanwege de onduidelijkheid over de eerste

test adviseren wij passieve monitoring van de teruggekeerde passagiers van het cruiseschip

‘Westerdam’ op dit moment te continueren Actieve monitoring kan omgezet worden in passieve

monitoring Deze overwegingen kan de GGD eventueel communiceren met betreffende

passagiers
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In voorbereiding

• Aanpassing diagnostisch algoritmeverdachte patient intra en extramuraal

• Opschallngslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en voor surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland voorbereiden op diagnostiek

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laag risicocontacten

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog tel 030^^^^|ook buiten kantoomren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010^

• RIVM LCI tel 030 10 2e

10 2»

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Erasmus MC |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

| Clb RIVM QB

GGD Gelderland

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
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strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai°x2@rivm nl

Service

C10 2a @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

RIVM Lab lnfact

Mon 2 24 2020 1 31 46 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 14 van maandag 17 febmari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

Casusdefinitie

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Reisadviezen

Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

Monsterafname

Rooster laboratoria Erasmus MCen RIVM

In voorbereiding

Bericht
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Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afstemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie
’

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde intectie met SARS CoV 2
’

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV

2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden

met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provinces Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die
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in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokaletransmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onathankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie bet Triage en diaanostiekalaoritmet en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te overwegen bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen

Voor actuele reisadviezen kunt u terecht op de website van Buitenlandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten’ toegevoegd aan de casusdefinities Onder een Uitgesloten

geval’ in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdacbte casus de status ‘GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen
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Bij een conclusive testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten weer op EPIcommentaar als de 14

dagen monitoring nog nietzijn afgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven

en zet de GGD de casus op GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn afgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status ‘RetourEPf EPI sluit de casus af met de status ‘AkkoordEPI

Osirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

Uit een studie van Y Yang uit China is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaqnostiekalqoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS
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De dag dat een casus aanaemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraao heeft ontvangen

Uitzonderina ernstig zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op klinische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

10 2e• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030|
• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010^J

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2»

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

M Clb RIVM

GGD regio Utrecht RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2S 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

t10 2e @rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

RIVM Lab lnfact

Mon 2 17 2020 3 13 28 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 14

17 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na een lnf@ctbericht 13 met informatie over de monitoring van passagiers van cruiseschip

Westerdam dat zondag 16 februari alleen naar de GGD en is gestuurd ontvangt u hierbij

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Update triage en diagnostiekalgoritme

• Locaties voor ‘thuis isolatie

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2
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Tot nu toe zljn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Update triage en diagnostiekalgoritme

Het triage en diagnostiekalgoritme is aangepast

We werken voortaan met een dienstdoend laboratorium Erasmus MC of RIVM IDS waar

onathankelijk van de woonplaats van de patient de monsters naar toe gestuurd worden Tijdens

het gesprek over de indicatiestelling tussen LCI en de aanvragend arts wordt besproken welk

laboratorium voor de betreffende aanvraag het dienstdoend laboratorium is Bij de LCI is het

rooster bekend welk laboratorium wanneer dienst doet Erasmus MC of RIVM IDS

Voor patienten buiten het ziekenhuis bepaalt de GGD in goed overleg met de LCI wanneer

bemonsterd gaat worden Meegewogen dientte worden de haalbaarheid wenselijkheid en

noodzaak van een spoedbemonstering en het tijdstip waarop het monster op het lab kan zijn

Materiaal dat afgenomen is kan 24 7 opgestuurd worden naar het laboratorium van dienst

Al het materiaal dat voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het

laboratorium van dienst Materiaal dat na 18 00 uur binnenkomt wordt in principe de volgende

ochtend ingezet Echter op klinische indicatie bijv als het een ernstig zieke patient op de IC

betreft kan ook na 18 00 uur cito getest worden

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

De GGD’en zijn in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk voor het verzorgen van

faciliteiten in de regio voor patienten met COVID 19 die niet in het ziekenhuis opgenomen

hoeven te worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

Voor de beoordeling van de geschiktheid van gebouwen als locatie voor de isolatie van

patienten kan naast een deskundige infectiepreventie ook de veiligheidsregio worden

ingeschakeld de brandweer beschikt over de deskundigheid en technische gegevens om

luchtcirculatiesystemen te beoordelen Bij een gebouw dat gebruikt wordt voor de isolatie van

patienten is het belangrijk dat er geen circulatie van lucht tussen de verblijfsruimtes van de

patient en andere ruimtes is

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten
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Contactgegevens

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

| buiten kantooruren 01 o|

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030 I

10 2e

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM ialgemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2s

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2» Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuld RAC

10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

10 2« 10 2e Clb RIVM 10 2c

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichten arc hi ef is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via» H2@ rivm nl
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Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

|@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 12

RIVM Lab lnfact

Thur 2 13 2020 2 01 59 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 12

13 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten ontvangt u dit Lab inf@ctbericht met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Nieuwe naamgeving

• Uitgevoerde diagnostiek

• Locaties voor thuis isolatie

• Voorbeeldbrieven

• Therapie

• In voorbereiding

Bericht

Nieuwe naamgeving
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De WHO heeft de nieuwe naam bekend gemaakt voor de ziekte die het nieuwe coronavirus

veroorzaakt namelijk COVID 19 Het International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV

heeft ook het vims dat deze ziekte veroorzaakt hemoemd Voorheen heette het vims 2019

nCoV de nieuwe naam is SARS CoV 2 Vanafvandaag zal informatie over het ziektebeeld op

de RIVM website te vinden zijn onder de nieuwe naam COVID 19 De meest actuele versie van

de richtlijn en alle bijlagen vindt u ook onder de C’ van COVID 19

op https lci rivm nl richtliinen COVID 19

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

Conform het Generiek draaiboek is de GGD in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk

voor hetverzorgen van faciliteiten in de regio indien patienten met COVID 19 niet in het

ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

De GGD heeft de deskundigheid om te adviseren of een locatie hiervoor geschikt is Zo nodig

kan de deskundige infectiepreventie overleggen met het LCHV

Voorbeeldbrieven

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld met dank aan GGD

Twente

• Informatiebriefvoor een patient met COVID 19 opgenomen in een ziekenhuis

• Informatiebrieven voor een verdachte patient en voor een bevestigde patient met COVID

19 in thuisisolatie

• Informatiebriefvoor huisgenoten van een patient met COVID 19 in de thuisisolatie

• Informatiebriefvoor contacten van een patient met COVID 19

De brieven zijn te vinden op https lci rivm nl richtliinen COVID 19 onder het kopje

Informatiebrieven en zijn eventueel aan te passen aan het eigen GGD format

Therapie

Er is geen geregistreerde therapie voor COVID 19 Wei blijkt uit recente in vitro data en

diermodellen dat de polymeraseremmer Remdesivirvan de firma Gilead mogelijk zorgt voor

antivirale activiteit
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Daarom is er in China een gerandomiseerd onderzoek gestart naar de behandeling van COVID

19 bij de mens met Remdesivir Ook bij patienten met vastgestelde COVID 19 in Nederland is er

via het RIVM toegang tot deze experimentele therapie mocht de behandelend arts dit

geindiceerd vinden Deafdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van

het RIVM heeft ministeriele toestemming tot import van deze medicatie Bij een bewezen infectie

zal de LCI de contactgegevens van de firma Gilead en van DVP aan de behandelend arts

mededelen De intraveneuze medicatie inclusief behandelprotocol wordtdan beschikbaarvoor

de behandelaar

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

Contactgegevens

• RIVM LCI en LCHV tel 03C^^^^^Jook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

^ buiten kantooruren 010^

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2s Clb RIVM ■

| | Erasmus MC

■ DVP RIVM H

RAC regio NH FI

10 2e ■ Clb RIVM

| Clb RIVM |

Clb RIVM |

10 2b Clb

RIVM |

RIVM H

RIVM ■
Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2e 10 28 Clb

10 2e 10 2b Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct



16503204

Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viappw2@rivm nl

Service

cao 2s @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct atmelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 43 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel



16504412

Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

10 2e• RIVM LCI tel 030|
• RIVM dd viroloog 030]

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

jbuiten kantooruren 010^

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM RAC

RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb 10 2e 10 2e

KMfeSI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

C10 2bU ontvangtdeze e mail op het mailadres @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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MmifeB»3 riym nll

gj@rivm nl]

To l@rivm nl] |@rivm nl]w

m

From

Sent Wed 2 5 2020 5 07 30 PM

Subject RE overdracht via voedsel

Heb ik al een keer beantwoord als die nog niet op de site staat prima om deze toe te voegen

Groet

10 2e

10 2e 10 2» |@rivm nl

Sent woensdag 5 februari 2020 18 07

From

10 2»

10 2e

l@rivm nl

| g rivm nl

To

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc m

Subject overdracht via voedsel

Zie onderstaande vraag van VWS en antwoord van EPI

Moeten we deze vraag ook op onze website zetten naast de pakketjes of heeft de bezorgde burger dit nog met bedacht

Groeten

10 2e

10 2eFrom

Sent Wednesday 5 February 2020 18 03

I0 2e 10 2s I 10 2« 10 2e 10 2b I0 2eTo

Cc

Subject Re Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Ook akkoord

Komen liier behalve van VWS meer vragen over Misschien dat we een vraag van gelijke strekking ook op onze

website kunnen zetten

Groeten

10 2e
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10 2eFrom

Sent Wednesday 5 February 2020 16 52

K
10 2e I 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e |

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus

Nog een suggestie voor de zin over transmissie die vond ik niet zo duidelijk

Groeten

10 2e

Het virus wordt gewoonlijk doorgegeven via de kleiiie druppeltjes die bij het hoesten of niezen vrijkomen of

overgedragen worden bij direct lichamelijk contact

rivm nlFrom

Sent woensdae 5 februari 2020 16 33

10 2e 10 {2e

rt nvwa nl |@rivm nlTo
_

mm

10 2e g 10 2e

10 2e

10 2e mm

l@rivm nl10 2e 2e IM

■

@rivm nlCc

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavims

10 2e 10 2e 10 2e

Ok

Vriendelijke groet kind regards

I0 2s

10 2eRJVM

10 {2e 10 2e©I

giiivwa iilFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 16 32

l@nvm nl

10 2e 10 2eIH

@nvin nl ^g
To 10 2e mm

10 2e

m m

|@rivm nl

@nvwa nl I

m m

®rivm nl0 2»

@rivm nl @rivm nlCc 10 2e 10 2e 10 2e

Subject RE Sitrap 9 Nieuw coronavirus



16504444

fQ1 het eerste deel geen opmerking

Ik zou het aanvullende deel sowieso weglaten roept meer vragen op dan het beantwoord terwijl het advies over het

handelingsperspectief niet anders is dan normaal gesproken

Daarbij zou ik in het tweede deel niet het werkwoord handhaven gebruiken Dat kan misverstanden opleveren We gaan als

NVWA natuurlijk geen boete uitdelen als in een restaurant een rauwkost salade niet door en door verhit wordt vanuit een

advies over een aanbeveling

Met vriendelijke groet

10 2e

@rivm nlVan 101 28 10X28•

Verzonden woensdag 5 febniari 2020 16 13

Aan l@rivm nl

@nvwa nl |

10 2e 1C

\n rr ni nl

l tivwa iil l@iTvm tilm m

nvm nl l@rivm iiiCC

Onderwerp FW Sitrap 9 Nieuw coronavirus

10X28 10X2eq

Urgentie Hoog

Beste 10 2e10X28 en

Ik kreeg onderstaande vraag via VWS WVGP

Volgens mij hebben daar VWS al eerder op geantwoord Maar goed

Staan we nog achter deze formulering Is ook conform andere public health institute websites

Coronavirussen worden meestal doorgegeven tussen dieren en mensen en van persoon tot persoon Aangenomen wordt dat

de broil van het 2019 virus dieren is maar de exacte bron is nog niet bekend Het virus wordt gewoonlijk doorgegeven
via direct contact van het slijmvlies door infectieuze druppeltjes bijvoorbeeld inademen van het vims in de lucht door het

niezen van iemand die besmet is

Ervaring met SARS en MERS suggereert dat mensen niet door voedsel met het virus worden besmet Het is dus

onwaarschijnlijk dat het virus wordt doorgegeven via voedsel en er zijn nog geen aanwijzingen dat dit gebeurt met het

Coronavirus 2019 Coronavirussen hebben een gastheer dier of mens nodig om in te groeien en kunnen niet m voedsel

groeien

Eventueel aanvullend

Het is mogelijk dat besmette personen het virus kunnen introduceren in het voedsel waaraan ze werken door hoesten en

niezen of door handcontact tenzij ze zich strikt houden aan goede persoonlijke hygienepraktijken De

Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert dat standaardaanbevelingen om de blootstelling aan en de overdracht

van een reeks ziekten via voedsel te venninderen worden gehandhaafd
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Vriendelijke groet kind regards

10 2e

10K2eRIVMA

10 2e

| nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 15 16

l@iivm nl

10 2s

To

Cc

Subject FW Sitrap 9 Nieuw coronavirus

@iuinvws nl l@ininvws nl10 2e 10 2e 10 2eNm

i

Hartelijk dank voor je toezegging om een antwoord te geven op de vraag wat er bekend is overde mogelijke overdracht van

coronavirus van voedsel naar mens Hieronder staat de mailwisseling die de basis vormt voor de vraag

Wij hebben inmiddels al begrepen dat er geen rauwe producten van dierlijke oorsprong van China naar de EU worden

geexporteerd maar de vraag wordt ook ingegeven met het oog op de export van andere voedingsmiddelen naar de EU

Daarnaast moeten we natuurlijk ook mogelijke toekomstige aanwezigheid van het virus in Europa in onze beschouwingen
betrekken

Met vriendelijke groet

10 2e

0 2e [10 2e

Directie Voeding Gezondheidsbescherming en Preventie VGP

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Parnassuspiein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 E3 | Den Haag

10 2S 10 2»
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IS] BB@minvws nl | www ri1ksoverheid nl

10 26 10 2e @miiivws nlVan

Veraonden woensdag 5 febnmn2020_I4i58

H

@minvws iilAan

CC |
VWS DCC@minvws nl

Onderwerp RE Sitap 9 Nieuw coronavims

10 2e

@imnvws iil 10 2b 10 2« @minvws nl Dienstpostbus DCCIH

Goede vraag Er staan veel Q A s op de website van het RIVM over pakketjes uit China maar ik kan zo geen Q A s vinden over

risico s i r t voedsel

Ik denkdus dat het goed is om inderdaad even een inderdaad geruststellend antwoord te vragen bij de contactpersonen die je
bij het RIVM hebt

Groet

@mmvws nlVan

Verzonden woensdag 5 febmaii_2020JAi51|

nl

10 2s 10 2eH

I uiinvws iil10 2e l@ininvws nlAan

CC |
Onderwerp RE Sitap 9 Nieuw coronavims

10 2e

Ik kreeg vanochtend een telefoontje van de FNLI levensmiddelenindustrie Zij vroegen zich af of er ergens iets is aangegeven

over de risico s in relatie tot voedsel FNLI krijgt vragen van de levensmiddelenindustrie en wil zo mogelijk verwijzen naar een

geruststellend antwoord hierop door het RIVM een autoriteit iig

Weet jij of hier bij het RIVM iets over is gezegd

We kunnen ook zelf even contact leggen met ons bekende deskundigen bij het RIVM

Ik hoor graag

[@minvws nlVan

Verzonden woensdag 5 febmari 2020 14 46

Aan Groep PG DDA Crisis Exta incl bewindslieden |
Groep PG DDA Standaard IBI^H

10 2e 10 2SIH

feiiniivws nl10 26

l@minvws al 10 2e 10 2e

@igj nl p^B@nctv mniieii^i^
[@minvws nl B

10 2e

10 2e|@rivm iil
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IV iniiiv vs Til E
minvws iiC

H@iivm til Crisiscoorditiator BZ

__^^H@inmbiiza iil

@minliiV iJ imenw nl

M@in invws nl

[fijiniiivws nl10 2e 10 2em [n

M@minvws nl 1
B@miiibuza nl

Bjgg|@iniiiaz iil DCC BZK ^^S@mi^A iil DCC LNV

l@minvws nl

w [5 M

10 2efij

I i 10 2b

|@rivm nl B

W@rivm iii

zw nl T OCC ^blCQ3@niiiiieiiv iil

l@upcmail iil |
W@mmbuz Ln^

|@rivm nl10 2em fin m m

l@nctv mini env nl l@rivm nl10 2e R]

^B@iimibuza nl

@igi nl

10 2e Im m

10 2e ICO 2em

[@minvws nl

5^@minvws nl NCC fflB@nctv minienv nl

@miiivws nl

10 2em m QJ

f Miimbiiza nl I

t10 2eiFl

jzminbiiza nl10 2e 10 2B 10 2S

10 2eIE E10 J 2e BSHfi7iii i n1^@miiivws nl 10 2e 10 2e

@igi nl B

Onderwerp Sitrap 9 Nieuw coronavinis

10 2» 10 2» 0 2e l@miiivws nlj

Beste college s

Bijgaand ontvangt u de 9e situatierapportage van het Departementaal Crisiscentrum van VWS over de uitbraak van het nieuwe

coronavirus in China

We verzoeken u onjuiste of onvolledige informatie en om nieuwe relevante informatie te sturen naar dcc@minvws nl dan zorgen

wij dat het wordt verwerkt in een volgende rapportage

Aanmelden en afmelden voor de rapportage kan ook via dcc@minvws nl

Met vriendelijke groet

10 2»

10 2e

Ministerie van Volksaezondheid Welzijn en Sport

Afdeiing Crisisbeheersing en Infectieziekten | Etage 8 flex

Directie Publieke Gezondheid |

10 2e 10 2»|@minvws nl | | Mobiel

Pamassusplein 5| 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u
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verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain Information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Bit bericht kan iiiformatie bevatten die niet voor n is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abnsievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard

ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

Tliis message may contain information that is not intended for you If you

are not the addressee or if tins message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from die

risks inherent in die electronic transmission of messages

Dit bericht kan infbrmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This messa

sender an

you if you are not the addressee or if this messa

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

ontain information that is not intended for was sent to

erent in the

you by mistake you

electronic transmissi

are requested to inform the

on of messages

ge may c

id delete 1 £
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C10 2e 10 2eTo @rivm nll rivm nll

1 10 t2e 10X2e |@ggdzhz nl] iaH23B@rivm nl1®j£dru nl] w

10 2eFrom

Sent Mon 2 3 2020 9 10 19 AM

Subject RE Publieksversie document thuisisolatie

Ha alien

Ja lijkt mij een goed idee om klaar te hebben liggen

Groet

10 2e

1Q 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent zondag 2 februari 2020 20 47

10 [2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |
Subject FW Publieksversie document thuisisolatie

|@rivm nlTo

Hoi 10 2e

Dit is een idee van de GGD uit Drenthe Wat denken jullie is dit iets wat andere GGD en ook zouden

moeten kunnen willen gebruiken Morgen even bepreken

Groet 10 12

10X28

10 2e

RIVM

Postbus 1

3720 BA BILTHOVEN

T 101 26

10 2»M

http www rivm nl

Aanwezig op I 10 2e

eedghor nl

Sent donderdag 30 januari 2020 14 37

101 26From

10 2s 10 2s |@rivm nl

Subject Fwd Publieksversie document thuisisolatie

To

I0 2eHoi

Dit bericht is wellicht interessant voor vanmiddag maar anders is het in ieder geval belangrijk om deze college te antwoorden

Ik vind het een goed idee en ook om te delen maar ik hoor ook graag van jou of iemand van het RIVM hierbij betrokken moet zijn

Groet van^

10 2e g 10 {2e a ggddrenthe nlVan

Verzonden Thursday January 30 2020 2 34 09 PM

Aan

Onderwerp Publieksversie document thuisisolatie

10 2e 1Q 2e | SJggdghor nl

Onze collega s vanuit IZB willen graag een publieksversie maken van het document thuisisolatie Zodat dit document in het geval

van een besmetting aan de patient kan worden uitgereikt

Ik heb aangegeven dat ik even navraag of iets dergelijks landelijk wordt opgepakt voordat we per regio van alles ontwikkelen

Ik hoor het graag van je Succes met de communicatiebijeenkomst vanmiddag
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Met vriendelijke groet

10 2e

GGD Drenthe

10 2e

T 0592 t10 2»
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10 2eM

10 {2e gfigddrenthe nlE

1 www ggddrenthe nl

Van Communicatie G6D GHOR Nederland j
Verzonden dinsdag 28 januari 2020 17 41

Aan

Onderwerp communicatie coronavirus informatiebijeenkomst aanstaande donderdag

Urgentie Hoog

10 2e | S ggdghor nl

I0 2e 10 2e | 5 ggdghor nl

Beste collega communicatieadviseur

Er is veel aandacht voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China Ongetwijfeld leidt dit ook tot vragen aan jullie ook al

verzorgt het RIVM de publieksinformatie Graag ondersteunen wij jullie hierbij waar mogelijk

Bijeenkomst communicatieadviseurs aanstaande donderdag
Nu het coronavirus geclassificeerd is als groep A infectieziekte horen daarbij andere rollen taken en werkzaamheden ook voor

communicatie Ook weten we nooit of en wanneer er een uitbraak komt in Nederland Maar als dat gebeurt Wat gebeurt er dan

Wie heeft dan welke rol

We organiseren daarom komende donderdag 30 januari samen met het RIVM een bijeenkomst bij GGD GHOR Nederland voorde

ail het RIVM en E10 2ecommunicatieadviseurs van a lie GGD en GHOR bureaus 10 2e

10 2c Dij het RIVM

voor de regio Cost zijn daarbij aanwezig Zij zullen toelichting geven op de laatste stand van zaken rond het coronavirus wat de

werkwijze is nu en tijdens een uitbraak wat de rol is van communicatie GGD RIVM en ministerie en antwoord geven op al jullie

10 2»

vragen

We hebben gekozen voor een bijeenkomst op korte termijn omdat ontwikkelingen heel snel kunnen gaan We realiseren ons dat

de korte termijn en de staking in het onderwijs mensen die willen komen voor problemen kunnen stellen Wil je daarom met de

stemknoppen bovenaan deze mail laten weten of je komende donderdag van 15 00 tot 16 30 uur bij GGD GHOR Nederland

aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst

Andere communicatieondersteuning

De berichten die we naar de DPG en sturen over het coronavirus ontvangen jullie ook in de mail

Het RIVM publiceert een Q A op haar website Wanneer jullie vragen krijgen van inwoners of partners die niet in deze

vragenlijst staan mail die dan naar

komen voor updates van hun Q A

10 2e l@ggdghor nl Wij bundelen ze en zorgen dat ze bij het RIVM terecht

Er is heel vaak en heel veel informatie We zullen jullie hier niet allemaal mee spammen Jullie vinden waarschijnlijk wat

jullie nodig vinden op www rivm nl Wanneer er belangrijke informatie is zullen we deze wel meesturen Zo vind je via deze

link de kamerbrief die minister Bruins gisteren verstuurde over het coronavirus en het advies van het Outbreak Management
Team

Ik kan me voorstellen dat er bij verschillende GGD en wellicht door communicatie dingen gemaakt worden Een bericht aan

partners een brief aan de gemeente webteksten etc Als je deze hebt en bereid bent om ze te delen met collega s mail ze

dan naar mij Ik maak vervolgens een groep op Kennisnet aan waar ik dit allemaal in zet en mail jullie de link Op die manier

kunnen we elkaar een beetje helpen toch

Ik ben heel benieuwd of er veel vragen bij jullie binnenkomen over het coronavirus zou je me dat kunnen laten weten op

l@Qqdohor nl En wat voor soort vragen zijn dat dan10 2e

Heb je vragen over de procedures werkwijze of het virus dan is je eigen arts infectieziektebestrijding de meest betrouwbare

bron Hij zij ontvangt alle richtlijnen rechtstreeks van het RIVM Met vragen over communicatie ondersteunen wij je graag

Neem gerust contact met ons op

Met vriendelijke groet
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10 2e 10 2e

BBS
BflBB
NEPERIANP

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

Website www qqdqhor nl

Telefoon

Mobiel

Werkdagen 10 2i»

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bench kail veitrouwelijke infonnatie bevatten Als u dit

bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht liet te vemietigen en de afzender te informeren GGD GHOR

Nederland is met aansprakelijk voor onjniste en onvolledige overbrenging van de mlioud van een verzonden e mail

bericht of een te late ontvangst daarvan

Deze e mail is alleen bestemd voor de geadresseerde n Het delen en gebruiken van deze e mail door anderen is niet toegestaan

Is deze e mail niet voor u bedoeld dan wordt u vriendelijk gevraagd deze e mail en alle bijlagen te verwijderen en de afzender dat

via een e mail te laten weten Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden Voor meer informatie leest u hier de

privacyverklaring van GGD Drenthe

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitrouwelijke informatie bevatten Als u dit

bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te vemietigen en de afzender te informeren GGD GHOR

Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inlioud van een verzonden e mail

bericht of een te late ontvangst daarvan
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I lmii iin iiil^jBlSBjrrNinmiregQv com]
@mlscuracao com1

t10 2«To

|@gobiernu cw] HS10 2e

10 2e

10X26
10 2o | 10 2s

10 26 ^
10 2ej

10 2e 10 2e 10X26fS mlscuracao comfl @gobiemu cw||
10 2e 10 2b@g mail com g gma il com]

10 2e 10 2e5 bonairegov com]P @sabagov nlt
sabaaov nll I^It^@hotmailxom|TO

©despa gov aw[l BKEml [©despa gov aw]

gbonairegov com

~B@sintmaartengov org] 10X2S m

|@statiagovxombH
imail coml [il IfeQ]@ad

mcom}BjE

BnwBPHSli 1 Q 2e

10 10 2« |i 10X26

gadcnv com]

grivm nl]0 2®Cc

10 2e 10 2e►rivm nllm @rivm nl]
From

Sent Fri 2 7 2020 2 46 25 PM

Subject FW SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

rn

Beste collega
Zoals zojuist toegezegd het nieuwe labinf@ct bericht

Het belangrijkst is dat we e casusdefinitie aangepast hebben naar de huidige epidemiologische realiteit en door

geen onderscheid meer te maken tussen intra en extramuraal ook praktisch hanteerbaarder te maken

Met vriendelijke groet en goed weekend

10X2©

10X26 10 2e Jf0 2e | I0 2e 10| 2e

Dubbel

10 2e10X2©
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Dubbel
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Dubbel



16521533

Dubbel

10K2«

l«H2e

10 2e
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Dubbel

10 2e 10 2s 10 2e

10 28 10 2S 10 2e

10X28 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e I0 2e
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1CX2e

10 2e

Dubbel
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10 2«To @bonairegov com| @bonairegov com]

@gobiemu cw[M12i3BI@g°biemu cw]10 2emlscuracao com| @mlscuracao com]
@gmail com @gma il com]

bonairegov com

j@sintmaartengov org]

ibonairegov com ] sabagov nl|
@sabagov nl] @hotmail com[

@despa gov aw[ JQSIwfl
S50@adcnv com]

rivm n I]

@sabagov nl] n
Sl@hotmail com1 mB

|@despa gov aw]

m m

m rjj m

|@statiagov com]
S qmail coml LillJIEL

@statiagov com[
ESBI@amail com

[10 2s

10 2s

10 2e

»adcnv com[ QD
10 2» 10 2«Cc @rivm nl]

10 2e 10| 2efcl0 2e 10 2eFrom

Sent Fri 2 7 2020 11 04 31 AM

Subject FW Arbo inf@ct 6 februari 2020

Arbo inf@ct nCoV 2 versie NCvB f4 docx

Arbo inf@ct nCoV 2 versie NCvB f41 pdf

Beste collega
Voor jullie Arboartsen en ook voor het advies naar beroepsgroepen een tweede ARBQ inf@ct bericht waarin we wat

meer praktische handvatten geven voor de risicoweging door de ARBO artsen die wat minder in de

infectieziekteproblematiek zitten

Voor jullie gemak heb ik de originele files toegevoegd
Met vriendelijke groet

10 2e

@rivm nl10 2eFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 11 29

10 2e 10 2e[@ rivm nl

Subject FW Arbo inf@ct 6 februari 2020

Het is er al uit groet 10 2»

10 2e

Bedrijfsarts

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 1° 2s

From Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Sent vrijdag 7 februari 2020 10 51

1Q 2e 10 2»To

Subject Arbo inf@ct 6 februari 2020

Is deze email niet goed zichtbaar klik dan hier

ArbQ inf@ct

6 februari 2020
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Nieuw Coronavirus Wuhan Volksrepubliek China 2

In dit bericht

In vervolg op het eerdere |miCQI@ctbericht van 30 januari jl ontvangt u een UUHfiQIcaJctbericht 2 met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Huidige situatie

• Toelichting transmissie van nieuw coronavirus

• Risico s voor werknemers in Nederland

Huidige situatie

Op dit moment is er geen circulatie van het nieuwe coronavirus in Nederland Daarom is er voor het merendeel

van de beroepsgroepen geen risico op besmetting tijdens het werk In de media wordt veel gesproken over

mogelijke risico s en het gebruik van mondneusmaskers Werkgevers en werknemers uit verschillende sectoren

hebben hier vragen over en maken zich ongerust

Bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol binnen een bedrijf of organisatie om de vertaalslag te maken naarde

werksetting met het verstrekken van informatie en het extra voorlichten van werkgevers en werknemers In dit

Arbo inf@ct geven wij informatie over welke beroepsgroepen een mogelijk risico iopen en geven we een aanzet

voor de risico inschatting zodat bedrijfsartsen ondersteuning hebben voor de vertaalslag naar hun eigen

organisatie of bedrijf

Lees verder ►

Arbo inf@ct 6 februari 2020

10X2010X20 1Q 2e 10 2e
10 2e {10 2e

Deze e mail is gestuurd naar l@rivm nl door het NCvB als u deze email niet langer wilt ontvangen kunt u hier oDzeaoen10X2e

0
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To lciB irivm nl]
From

Sent Wed 2 26 2020 11 16 32 PM

Subject RE OMT COVID 19 belangenverklaring vacatiegelden deelnemerslijst
Belanaenverklarina 10 2e|

Bij dezen mijn ingevulde belangenverklaring

Met vriendelijke groeten

10 2e

From LCI 2@l ivrn r l

Sent woensdag 26 februari 2020 12 16

To LCI ^@rivm nl

Subject OMT COVID 19 belangenverklaring vacatiegelden deelnemerslijst

Geachte deelnemer aan het OMT COVID 19

Ter aanvulling op de agenda van het OMT van morgen stuur ik u bij deze de volgende bijlagen

1 Deelnemerslijst [geactualiseerd

2 Belangenverklaring

3 Formulier declaratievacatiegelden

Belangenverklaring

Een OMT streeft naar een transparante en onafhankelijke advisering In de bijlage vindt u daarom een belangenverklaring met

toelichting Ik verzoek u indien voor u van toepassing de belangenverklaring zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het OMT

in te vullen en te retourneren aan de LCI

Mogelijk heeft u korter dan 6 maanden geleden nog een belangenverklaring ondertekend en zijn er geen veranderingen opgetreden

In dat geval is uw verklaring nog geldig

Vertrouwelijkheid

Informatie mondeling of schriftelijk betrekking hebbend op een OMT is vertrouwelijk In de belangenverklaring tekent u ookvoor

de geheimhouding die hoort bij uw rol als OMT lid

Vacatiegelden
Er is een officieel besluit betreffende vacatiegelden Deze kunt u vinden op www rijksoverheid nl Uit deze regeling vloeit voort dat u

|voor uw deelname aan het OMT Zie

bijlage voor het formulier vacatiegelden Ook dit formulier kunt u retourneren of ter plekke geven BSN numimer en IBAN SWIFT

codes zijn verplicht

in aanmerking komt voor een vergoeding die is vastgesteld op 10 2b

Later vandaag ontvangt u nog de scenarioanalyse door 10 2e

Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben of om welke reden dan ook nog contact willen opnemen met een van de

betrokken LCI medewerkers dan kunt u de LCI benaderen ffl@rivm nl 030 274 7000 of vlak voor de vergadering via

@rivm n 10 2«

@rivm nl| 10 2e

Met vriendelijke groet

I0 2eNamens de voorzitter prof dr

Prof dr 10 2» 10 2e»

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven
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10 t2etel
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To |@rivm nl]
m TJ

From

Sent

Subject

LCI

Fri 2 28 2020 7 31 53 AM

FW conceptadvies OMT COVID 19 27 februari 2020

From Q @lhv nl

Sent donderdag 27 februari 2020 20 30

To LCI B@rivm nl

Subject RE conceptadvies OMT COVID 19 27 februari 2020

10 2e

Beste

Hartelijk dank voor het conceptadvies
Een vraagje ter verduidelijking
De aparte telefoonlijn om de triage voor de huisartsen te ontlasten is bedoeld voor de burgers toch Ik kan het nu ook lezen alsof

er een telefoonlijn voor huisartsen wordt geadviseerd

In principe overleggen die met de GGD

Met vriendelijke groet

i

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject

LCI

Fri 2 28 2020 7 29 37 AM

FW conceptadvies OMT COVID 19 27 februari 2020

10 2e 10 2e @erasmusmc nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 21 40

To LCI B@rivm nl

Subject Re conceptadvies OMT COVID 19 27 februari 2020

Graag zie ik mijn aanwezigheid namens de NVIC bevestigt in de eerste alinea van de brief

Verder is het denk belangrijk om toe te voegen dat het overlijden enkel heeft plaatsgevonden bij de patienten in de groep critical

5 van de patienten met een bewezen infectie in china die uitsluitend op de 1C worden behandeld met invasieve beademing ivm

het ARDS en waarvan 49 is overleden

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Erasmus MC Kamer Ne409

Dr Molewaterplein 40

3015 GD Rotterdam

m

l@erasmusmc nl

10 2e

Postbus 2040 Kamer Ne 410

3000 CA Rotterdam

l@erasmusmc nl10 2e



16548866

10 2e

10 2e

10 2e

Dubbel
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To EEgH@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

RIVM Lab lnfact

Fri 2 28 2020 1 28 12 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis In Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische
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laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in
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samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2s

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

10X26U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtu verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2eTo LCI webredactie[
irivm nl]

irivm nll irivm nl]
l@rivm nlinl@rivm nllM m a

10 2e|@rivm nl] @rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent Mon 2 24 2020 12 25 21 PM

Subject RE labinfact 17

Lab inf@ct 17 PREFINAL docx

m

Dit is inhoudelijk de definitieve versie belangrijk vooral Iran is er bij gekomen

10 2eFrom

Sent maandag 24 februari 2020 13 12

To LCI webredactie ^B@nvm nl10 2e

10 2e K 10 2s

10 2el@rivm nl

10 2al@rivm nl |@ rivm nl |@ rivm nlw

|@rivm nlw

Subject labinfact 17

Importance High

Ha

Hierbij de labinfact 17

10 2e noet nog klap op gegeven maar ik verwacht geen grote veranderingen

Graag voorbereiden

Groet

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

T 10 2e

M 10 2e

even week ■tMHTMsfwezig oneven week bfwezig10 2b
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10 2eTo LCI @rivm nl] LCI secretariaatQ @rivm nl]p ■[
10 2e

10 2e

10 2eCc @rivm nl]
From

Sent

Subject

Thur 2 27 2020 6 12 38 PM

reacties op conceptadvies OMT COVID 19

Beste collega s van het secretariat

Zojuist is een conceptbrief verstuurd vanuitffi@rivm nl naar de OMT deelnemers Zij hebben tot morgenochtend
om te reageren Graag alle reacties die binnenkomen z s m doorsturen naar 10 2a
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To lciB irivm nl]
From

Sent Wed 2 26 2020 9 09 56 AM

Subject RE communicatie over coronavirus

Ik zet het door naan 10 2«

11DH2C

10 2» 10 29

10 2e

101 29 101 29

10 29

10 [29

101 29

10 291

10 2e

101 29

101 29

1 10 29

10 29

101 29

10 2e

10 2e

10 29 101 29

10 2e 10 26 10 2e 10 2e

10 2e 10 2

10 2e

10 29 10 29

Dubbel

10 2e

10 2e
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Dubbel
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LCI secretariaatli ‘WitDi i@ rivm n I]
LCI Voorwacht

Wed 2 26 2020 8 23 58 AM

To

From

Sent

Subject Rapporten doorsturen naar inhoudelijke en LCI communiatie {iedere ochtend FW Sitrap 23 Nieuw Coronavirus

Omaevinosbeeld Coronavirus 14u 2QQ225 pdf

20200225 Sitrap 23 Nieuw coronavirus pdf

Graag deze bijlagen met die uit de vorige mail 3 stuks doorsturen naar de LCI inhoudelijken en communicatie LCI

zonder de mailinhoud

Tekste

Hierbij de sitraps van 25 februari

10 2e

10 2e

10 2e10 2e

10 2e 10 [2e 1i° » e 10 2e

10 2e OCK29I

10H2S 01 2a 10 29 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e|lQ} 2e lO 2e iQ 2e I0 2e

10 2e 10 2e 2 io 2e 10 2e10 2e 10 2e

10K2B »i0 {2e£ 10 2e 10 2e 10 2eI0 2o |j 10 2e

C10 2e 0 10 2e10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2b

10 2b tC 10 2e 10 2e

10 2e

|T0 2e 10] 2e 10H2B |lOX2e] 10 3

10 2e 1 101 2 10 2e10 2e

10 2e

Dubbel10 2«
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@rivm nlj LCl| rivm nl]

H@rivm nl]

10 2»To LCI secretariaatl
10 2e

10 2e

im2eCc

From

Sent Mon 2 3 2020 11 54 16 AM

Subject verzoek voorsturen agenda RT voor morgen

20200201 Agenda 3e RT 2019 nCoV docx

Kunnen jullie vandaag een mail sturen naar de deelnemers van het RT morgen met bijgevoegde agenda Bedankt

Deelnemers

l@vggm nl l@vggm nl

|@rivm nl |
l@ggdhvb nl1 10 2e E35S 10m m m

10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e g 10 2s

10 2e@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl ®rivm nl IliilleQ

| j@rivm

m m M

|@rivm nl |@rivm nl

I0 i2e|| l0 t2ej 10 2e|@rivm nl

I2e I0 2e

10 2e ^

10 2b@rivm nl f _

|@erasmusmc nl

|@rivm nl @rivm nl

^■^rivmml3 2e 10 2s 10 2e|@erasmusmc nl

Subject Agenda 3e RT 2019 nCoV 4 februari 2020

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 3e Responsteam 2019 nCoV gehouden op dinsdag 4 februari van 09 00 uur tot 10 00 uur

Hierin vindt u ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd

Het overleg vindt plaats op het RIVM in dezelfde ruimte als afgelopen dinsdag 10 2g

U kunt inbellen via Go To Meeting

Please join my meeting from your computer tablet or smartphone
10 Zg

You can also dial in using your phone

Netherlands

Access Codej

QQ 2g

^afsluiten met een10X29

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met

030 2747000

10 2e of I0 2e te bereiken op het telefoonnummer

Hopende u hierbij voldoende gei nformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

I0 2e 10 2een

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel 31 0 30 2747000

Vriendelijke groet 10 2°

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T 030 2747000
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l@rivm nlE 101 28

I www rivm nl infectieziekten
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Veel aandacht 1 maand geleden

19 567 7Im van 1 januari 2020
tot en met 23 januari 2020

berichten 1 437

negatief

Activiteit b Sentiment O

Activiteit

5k

2 5k

3 jan 7 jan 11 jan 13 jan 15jan 17 jan 19jan 21 jan

Titel | Date_Text2
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Veel aandacht

335 441 8 1 10 1 19 j
tot ei

|anuari 2020
n met Nu

van

berichten 25 198

positief
34 128

negatief

Activit o

103 847 8 12 120 februari 2020

tot en met Nu

vanActivite

berichten 8 060

positief
12 698

negatief
20k

10k

23jan 27jan 4feb 8 feb 12feD 16 fee 20 feb 24 feb

Sentiment

Titel | Date_Text
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Onderwerpen

verdere verspreidl mondkapje

mondkapjes milaan
taha pa

d^T
c

paniek che corona virus besmettms

gevallen covid Italie limburg zuid

j noord griep ggd oostenrijk

maatregelen non nederland
m mster

scholen europa

italie
piu Italianen

dultsland
kans

tutti h
advies

italy lander

gebied
vakantie korea iran
duitse man

ieden

informatfe

bezoek

zlj ge fsoleerd
Itenwereld

gli contacten klachtensono

contactonderzoek
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Peiling via VWS

Ruim 4 op de 10 Nederlanders erg bezorgd
over nieuwe coronavirus

Totaal 9 35 66

■ Heel erg bezorgd ■ Bezorgd ■ Niet bezorgd niet onbezorgd ■ Niet bezorgd ■ Helemaal niet bezorgd ■ Weet ik niet
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Informatie verspreiden

A kH££|D75Uitbreektcoring

^Ghi^^|k|£srne|
f ViBSlilSSSHltzjek

mm^ t l Id 1 1 UMeer1^^
Wprcnfp f§\H i ef•

Zorgen VCI JLil I G I UsU Lfelsr
Fami^M orden j^DoodWereld ^91

u^^Mensen ^nd
a« Md6 jlt| rj 1rt1rtg Overlijden rnr|

Nieuw Dichtbi|

Vefspreidt
•i i Medicijn

Snet
Weer

Raken

Ons

Hoe Men

BangAantal

Dus
11

y— Panderriie

Geen
Maken

Dicht
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De helft heeft voldoende vertrouwen en nog

eens een derde goed vertrouwen in

informatievoorziening en maatregelen overheid

rond coronavirus

Gemiddelde

cijfer

Vertrouwen

informatievoorziening
6 8116 15 28 25 10 4

■ 1 5 6 7 ■ 8 ■ 9 10 ■ Weet ik niet

Verlrouwen

maatregelen

6 75
17 18 26 25 9 5

■ 1 5 16 7 ■ 8 ■ 9 10 ■Weetikniet
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Communicatie

0
• rivm nl

Dagelijke updates met actuele ontwikkelingen

Beantwoording meest gestelde vragen

• Social media twitter facebook Instagram youtube

Veel gestelde vragen

Video s met veel gestelde vragen

Vragen op antwoorden

Peiling sentiment

Behoefte peilen van de informatiebehoefte

• Pers

Vragen actuele ontwikkelingen
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Communicatie

0
• Rijksoverheid nl

Samen met het IMCC

Gezamenlijke nieuwsberichten

Verwijzing naar a lie departementen met specifieke informatie

• Informatielijn

Opschaling van rivm naar rijksoverheid betere piekbelasting
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Openheid

0
• Scenario s worden steeds uitgewerkt
• Openheid van essentieel belang

Leg maatregelen uit

Leg onduidelijkheden uit

Overleg snel met communicatie

Houd geen dingen achter

• Zelf kun je slecht nieuws beter brengen dan wanneer een

ander het brengt
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4 Hart van Nederland GEMIST WAT VINDT NEDERLAND TIP DE REI

CEZONDHEID

Coronavirus aangekomen blj
Nederlands Duitse grens ten

minste een besmetting in

Erkelenz

■16 UPDATE 2

72n

jLTimm

y
w

1

m
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Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beinvloeding door belangenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beinvloeding door

belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van

wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in

Nederland gevraagd onderstaande verklaring in te vullen te ondertekenen en te

retourneren

De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over

directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beinvloeding Bij de

beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan

ontstaan Dat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of

de richtlijn als voor uw eigen reputatie Als u twijfelt of u een bepaalde affiliatie moet

melden vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen

Uitgebreidere toelichtingis te vinden in de code

U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden Is het gevraagde voor u niet van

toepassing geef dat dan aan Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u

gebruik maken van de ruimte op pagina 7

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt

1
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Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie OMT COVID 19

Naam lid 10 2e

Hoofdfunctie s

Graagfunctienaam en werkgever vermelden en bij meerderefimcties de omvang per

functie

Viroloog
Hoofd respiratoire virussen groep van afdeling Emerging en Endemische Virussen van

het Centrum voor Infectieziekteonderzoek Diagnostiek en laboratorium Surveillance van

hetRIVM Bilthoven

Hoofd Nationaal Influenza Centrum locatie RIVM Bilthoven

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald

zijn

Geen

2
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Persoonlijke financiele belangen

Hierbij gaat het om de vraag of een bepaalde uitkomst van het advies of de

richtlijn u op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren

Voorbeelden

Dienstverband bij een bedrijfdat opereert op hetgebied waar het advies de

richtlijn zich op richt

Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven ofbij een belangenorganisatie
Directefinanciele belangen in een bedrijf aandelen ofoptiesj

Eigendom van een patent ofproduct

Geen

Persoonlijke relaties

Zijn er mensen uit uw directe omgeving die baat kunnen hebben bij een bepaalde
uitkomst van het advies Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads familieleden partner
vrienden en naaste collega s

Geen

3
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Extern gefinancierd onderzoek

Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door

semi overheid fondsen of industrie waarbij de financier belangen kan hebben bij
een bepaalde uitkomst van het advies of de richtlijn

Geen

Intellectuele belangen en reputatie

Hiervan kan sprake zijn als u baat hebt bij een bepaalde uitkomst van het advies of

de richtlijn zonder dat die financieel van aard is Denk bijvoorbeeld aan intellectueel

gewin of erkenning

Voorbeelden

Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de

commissie

Bescherming van de eigen reputatie positie positie van de werkgever ofandere

belangenorganisaties ofverwerven van erkenning

Bijzondere en unieke expertise op deeljgebied waar het advies richtlijn zich

op richtdie mogelijkheden biedtvoor vermarkting Ditkan een medisch

product procedure ofinterventiezijn maarookeen nieuw theoretisch concept

ofmodel ofvernieuwde aanpak van organisatie en logistiek

Boegbeeldfunctie bij een patienten ofberoepsorganisatie

Geen

4
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Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die als ze bekend

worden u uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen

Geen

Ondergetekende

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter

voorkoming van oneigenlijke beinvloeding door

belangenverstrengeling

I

II Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te

hebben gegeven van alle relevante relaties en belangen die hij zij
heeft

III Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is

van wijzigingen in de gemelde belangen

Handtekening beoogd commissielid

10 2e

Datum

27 februari 2020

5
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Oordeel [in te vullen door verzoekende organisatie

Naam lid

10 2e

Commissie

OMT COVID 19

| | geen belemmeringen voor deelname aan commissie

| | deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde dat betrokkene zich uit

de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvormingvan

| | deelname aan commissie onder een andere voorwaarde namelijk

[ | geen deelname aan commissie mogelijk maar inbreng van gewenste expertise
in commissie mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en

besluitvorming van het dossier

| j geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog
risico op oneigenlijke beinvloeding

Naam

Functie

Datum

27 februari 2020

Paraaf

Toelichting [optioneel]

6
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Nadere toelichting relaties en belangen optioneel

7
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I lmii iin iiil^jBlSBjrrNinmiregQv com]
@mlscuracao com1

t10 2«To

|@gobiernu cw] HS10 2e

10 2e

10X26
10 2o | 10 2s

10 26 ^
10 2ej

10 2e 10 2e 10X26fS mlscuracao comil @gobiemu cw||
10 2e 10 2b@g mail com g gma il com]

10 2e 10 2e5 bonairegov com|P @sabagov nlt
sabaaov nll I^It^@hotmailxom|TO

©despa gov aw[l BKEml [©despa gov aw]

gbonairegov com

~B@sintmaartengov org] 10X2S m

M@statiagov com]
|@gmail com] Hi Hfca3@adcnv comadcnv coml

mcom}BjE

From

Sent Fri 2 28 2020 10 42 07 AM

Subject FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

Beste collega s

In Nederland zijn inmiddels en dat was te verwachten de eerste 2 patienten gediagnosticeerd
Bijgaand een inf@ctbericht met informatie over de casusdefinitie en de opschalingslaboratoria
Met vriendelijke groet

10X20

10 2e 10 120 10X20 ] 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e10X20
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Dubbel
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Dubbel
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Dubbel
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10 2e 10 2e 10 2e l 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2s 10 2e

10 2S

Dubbel

10 2o

10 2e
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Dubbel
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To |@lumc nl]
From

Sent

Subject

Fri 2 28 2020 9 21 31 AM

FW Afval patienten nCoV2019

Dag
Zie onderstaande vraag Ik heb jouw advies verder verspreid Zijn er nog andere inzichten gekomen anders laat ik

het opnemen in een van de inf@ctberichten
Met vriendelijke groet

d0 2e

10 2e 10 2e

1 H28 10H2« 1W 28 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e

f10 2e 10 2e t10 2e
’

10 2e 10 2S

10 2e 10 2e
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10} 2e IO 2e 10 2B 10 2e

10 2e 10 2e

10M2S 10K2e}fiiO 2e 10 2e 10 2e

10X28 10X28 101 28 10 2e 10 2a

10 2b 10 2a

Dubbel
10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 1G 2e

10 2e 10 2e

toW2ei noy2t iajp 10 2e

10 2a

10 26

10 2»
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10 2e

Dubbel
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10 2»To imail com D @g mail com]
From

Sent

Subject

Mon 2 24 2020 9 48 26 PM

RE FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

Hoi

buiten reikwijdte

Ik vond deze wel goed doordacht Mogelijk komen ECDC of WHO nog met iets anders maar ik zou hier wel mee uit

de voeten kunnen

Groeten

10 2e 10 2e |@gmail comFrom

Sent maandag 24 februari 2020 22 46

■@rivm nl

|@mlscuracao com

^|@sintmaartengov org

To

@gobiemu cw^H
@sabagov nl

§m3il com

10 120|@bonairegov com

^|@ sa bagov1nk^^^^w
jQI@hotmail com

mfeOl@adcnv com

Subject Re FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

@ bona iregov comCc

10 2e

10 2» @ despa gov aw|@statiagov com

Ja dank

ook gehad Labinf@ct rept over voorlopige casus definitie veranderingen op korte termijn nog verwacht

Groet E0

10 2e

Epidemiology Research Unit

Communicable Diseases Unit

Ministry of Health of Curasao

Piscaderaweg 49

Curasao

Tel M 10 2e

1Q 2ej

The Information in this e mail is confidential and may be legally privileged It is intended solely for the

addressee Access to this email by anyone else is unauthorized If you are not the intended recipient

any disclosure copying distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it is

prohibited and may be unlawful If you received this email in error please notify the sender I am

neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this

communication nor for any delay in its receipt

10 tt« 1d 2e tlOK2« 10 2e 10 2eOn Mon Feb 24 2020 at 5 24 PM

Beste collega s

Het begint nu ook in Europa wat onrustig te worden

In Nederland zijn vooralsnog geen patienten gediagnosticeerd

Bijgaand een hernieuwde casusdefinitie en nieuwe afname instructies

Met vriendelijke groet

@rivm nl wrote

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent maandag 24 februari 2020 14 32

10 |2e 10 2e 6lW2e 10 2e 10 26 @ rivm nlTo

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17
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Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd 5|@ 10 2e |@ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 14 van maandag 17 febmari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiersvan cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

• Casusdefinitie

• Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

• Reisadviezen

• Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

• Monsterafname

• Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

• In voorbereiding
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Bericht

Casusdefinitie

Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afstemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

Koorts’ ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomstuit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een emstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV

2

”

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije enV’o Euganeo Mira {provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden
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met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provinces Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voordeze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die

in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokale transmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria vooreen verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalooritme en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzochtom de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialismen in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Jitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te overwegen bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen
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Voor actuele reisadviezen kunt u terecht op de website van Buiterilandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten toegevoegd aan de casusdefinities Onder een Uitgesloten

geval in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdachte casus de status GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen

Bij een conclusieve testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar ‘GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten’ weer op EPIcommentaar als de 14

dagen monitoring nog niet zijn atgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven

en zet de GGD de casus op ‘GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn atgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status ‘RetourEPI EPI sluit de casus af met de status ‘AkkoordEPf

Osirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

10 2e is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaanostiekalaoritme wordt hierop nog aangepast

Uit een studie van
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Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Hetdienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS

De dag dat een casus aangemeld wordt bij het dlenstdoende lab is leidend Al bet materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraag heeft ontvangen

Uitzondering ernstig zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op kllnische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

I0X2SRIVM LCI tel

RIVM dd viroloog

Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience SSI

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10K2S
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10 2e buiten kantooruren 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatie

LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD regio Utrecht RAC

10 2S Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e l 10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Ditberichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel
bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur viai0H2^rivm nlEen overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

U ontvangtdeze e mail op het mailadres 10 2e [@rivm nl
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omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijzia voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan hetelektronisch verzenden van berichten

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

ed to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the r

electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

u by mistake
■

s inherent in t

was sent to yoi

isk
you are

therequest
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To gl@ggdghor nl]s

From

Sent

Subject RE vrijdag 21 februari bijeenkomst over Corona

Infectieziektebestriiding in crises OMT BAQvoorCorona pdf

Fri 2 21 2020 4 31 37 PM

Beste

Bijgaand mijn presentatie van vanmiddag
Met vriendelijke groet

E532|

^^^J@ggdghor nl10 2e io 2»From

Sent dinsdag 18 februari 2020 21 32

To B ^^^^^W@ggdhm nl ^ C10 2e 10| 2e|@rivm nl

10 2e

10 2a

l@ggdghor nl @ ifv nl Backx Hugo |UJusg]@ggdghor nl

|@ggdghor nl ^^3@ggdghor nl ^^^^@ggdghor nl10 2eCc

Subject vrijdag 21 februari bijeenkomst over Corona

Beste]
Er zullen vrijdag 14 GHOR hoofden en een aantal artsen aanwezig zijn Naast medewerkers van VWS IFV en GGDGHOR Nederland

Hierbij het concept programma voor vrijdag a s Graag jullie opmerkingen suggesties voor het programma

Daarnaast treffen jullie een aantal vooraf gestelde vragen aan Voldoet het programma om o a deze vragen te beantwoorden

Tot vrijdag en groet

10 2b

10 2e I0 2e fel0 2e
’

10 2e

H 1
10 2e

H0 2e Ji0 2£ 10 2e

Voorafgestelde vragen

Vorige week vrijdag heeft er een interdepartementale bijeenkomst plaatsgevonden in Den Haag Daar is aan de orde gekomen dat

er een scenario uitgewerkt dient te worden voor 6 maanden vooruit kijkend

Vraag is welk 6 maanden scenario1 is of wordtop landelijk niveau uitgewerkt en waar moeten de regio s rekening mee worden

gehouden

Vraag Als er een toename van verdachte gevallen gaat aftekenen en de GGD voor het afnemen van monsters buiten

kantoortijden niet in voldoende mate beschikbaar is wat is dan het alternatief Zijn de GGD en hierop geprepareerd

Vraag Kan er een opdracht vanuit het Ministerie van VWS komen zodat regio s gebruik kunnen maken van artikel 62 uit de Wpg

Vraag Kan er landelijke coordinatie worden georganiseerd t b v een blauwdruk voor GGD en m b t het instellen van een

quarantainefaciliteit binnen 24 uur

Vraag Kan er landelijke coordinatie komen op het instellen van kleinschalige en grootschalige quarantaine locaties indien hiervoor

gekozen wordt

Vraag Kan er duidelijkheid worden geschept als het gaat om de juridische kaders en bevoegdheden wanneer moet worden

overgegaan op het vorderen en realiseren van quarantaine locaties

Vraag Kan er worden gestuurd op regionale samenwerking bij het vinden en inrichten van een gezamenlijke quarantainefaciliteit

Denk hierbij bijvoorbeeld aan Zuid 6 [ 10 2e Brabant en Zeeland
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Vraag Kan er worden gezorgd voor communicatieondersteuning indien dit noodzakelijk blijkt te zijn

10} 2e

10 2e

10 2s

I0 2e

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kail vertrouwelijke inforaiatie bevatten Als u dit

bericht per abuis hebt ontv angen wordt u verzocht het te venuetigen en de afzender te infonnereu GGD GHOR

Nederland is niet aansprakelijk voor onjniste en onvolledige overbrenging van de inlioud van een verzonden e mail

bericht of een te late ontvangst daarvan
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I lmii iin ni|MjEI3W^bnn •iiregov com]
@mlscuracao com1

10 2eTo

|@gobiernu cw] HS10 2e

10 2e

10X26
10 2o | 10 2s

10 26 ^
10 2ej

10 2e 10 2e 10X26fS mlscuracao comfi @gobiemu cw||
10 2e 10 2b@g mail com gjqmail com]

10 2e 10 2e5 bonaireqov comlP @sabagov nlt
sabaaov nll I^It^@hotmailxom|TO

©despa gov aw[l BKEml [©despa gov awj

gbonairegov com

~B@sintmaartengov org] 10X2S m

M@statiagov com]
|@gmail com] Hi Hfca3@adcnv comadcnv coml

com}BjE

From

Sent Mon 2 17 2020 4 08 24 PM

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

Beste collega
Zie bijgaand labinf@ct voor een update mbt de diagnostiek en wat suggesties rondom thuisisolatie

Diagnostiek op Curacao is nog niet mogelijk als het goed is is ADC e e a aan het voorbereiden

Met vriendelijke groet

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent maandag 17 februari 2020 16 13

10 2e 10 2e0fttOX2e 1Q 2e 10 2e |@ rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

To

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 14

17 februari 2020

Dit is een gecombineerd Bari 10X26 ©ctbericht

In dit bericht

Na een lnf@ctbericht 13 met informatie over de monitoring van passagiers van cruiseschip
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Westerdam datzondag 16 februari alleen naar de GGD en is gestuurd ontvangt u hierbij

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Update triage en diagnostiekalgoritme

• Locaties voor thuis isolatie

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor bet vims

Update triage en diagnostiekalgoritme

Het triage en diaanostiekalaoritme is aangepast

We werken voortaan met een dienstdoend laboratorium Erasmus MC of RIVM IDS waar

onathankelijk van de woonplaats van de patient de monsters naar toe gestuurd worden Tijdens

het gesprek over de indicatiestelling tussen LCI en de aanvragend arts wordt besproken welk

laboratorium voor de betreffende aanvraag het dienstdoend laboratorium is Bij de LCI is het

rooster bekend welk laboratorium wanneer dienst doet Erasmus MC of RIVM IDS

Voor patienten buiten het ziekenhuis bepaalt de GGD in goed overleg met de LCI wanneer

bemonsterd gaat worden Meegewogen dientte worden de haalbaarheid wenselijkheid en

noodzaak van een spoedbemonstering en het tijdstip waarop het monster op het lab kan zijn

Materiaal dat afgenomen is kan 24 7 opgestuurd worden naar het laboratorium van dienst

Al het materiaal dat voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het

laboratorium van dienst Materiaal dat na 18 00 uur binnenkomt wordt in principe de volgende
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ochtend ingezet Echter op klinische indicatie bijv als het een ernstig zieke patient op de IC

betreft kan ook na 18 00 uur cito getest worden

Locaties voor ‘thuis isolatie

De GGD’en zijn in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk voor het verzorgen van

faciliteiten in de regio voor patienten met COVID 19 die niet in het ziekenhuis opgenomen

hoeven te worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

Voor de beoordeling van de geschiktheid van gebouwen als locatie voor de isolatie van

patienten kan naast een deskundige infectiepreventie ook de veiligheidsregio worden

ingeschakeld de brandweer beschikt over de deskundigheid en technische gegevens om

luchtcirculatiesystemen te beoordelen Bij een gebouw dat gebruikt wordt voor de isolatie van

patienten is het belangrijk dat er geen circulatie van lucht tussen de verblijfsruimtes van de

patient en andere ruimtes is

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

| buiten kantooruren

10 2e | ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e10 2e

Meer informatie
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ECDC

WHO Daaeliikse WHO situation reports

RIVM falgemene informatie

LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuid RAC

I0 2e 10 2e Clb

10 2e 10» 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uurvia1 2® rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

l@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



17576832
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@rivm nll WtBEWlMUaiHDMfarivm nll10 2» 10 2bTo
10 2e 1OK2e 0 iO} 2e 10 2eFrom

Sent

Subject

Mon 2 3 2020 8 59 16 PM

FW Afval patienten nCoV2019

Dames

Bijgaand het advies voor inschaling van de afvalklassen van onze deskundige vanuit het LUMC

Tot morgen

10 2e 10 2e

10W2 10 26 10 2B

10M2u 10K2e tt9 f2ej 10 f2e 10 26

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e
Dllbbel

I01I28 IOH2 rtl2 2Bl’ 10 2e

10 2e 10 2e
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10 2o3 10 2s9ft 10 2e 10 2©

10 2e

10 2e

10 28

Dubbel

10 2e
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To |@lumc nl]
From

Sent Mon 2 3 2020 8 58 01 PM

Subject RE Afval patienten nCoV2019

101 26Dag

DanlTTooF^advies
En dank voor je aanmoediging

I@lumc nl

Sent maandag 3 februari 2020 19 20

10 2e 10 2e @lumc nlFrom

101 26 101 26 [@ rivm nlTo

Subject RE Afval patienten nCoV2019

Ik heb al heel wat contact gehad met

thuis ziek liggen te zijn wordt nooit het afval als UN3291 afgevoerd Zou wat zijn als we dat moesten gaan doen

Ian ILenT Deze vraag zat er niet bij en is ook niet aan de orde Van mensen die10 2e

Ik heb ILenT de volgende inschalingen geadviseerd op basis van de Canadese Public Health

• Patienten materiaal met2019 nCoV UN3373 P650

• Afval van patienten materiaal en patienten kamers UN3291 P651

• Culturen van 2019 nCoV UN 2814 P620

Succes met de dit virus

10 2e

101 26 10 26 @ rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 16 52

| ilW
VGM |

Subject RE Afval patienten nCoV2019

B
10 2i @ILenT nlTo in

10 2eJ @lumc nlCc

Geachte heer

We gaan er van uit dat mensen die in quarantaine zijn niet ziek zijn en dus ook geen besmettelijk materiaal

produceren Als ze dat wel zijn of worden dan worden ze opgenomen in isolatie Dan wordt het afval als

ziekenhuisafval verwerkt Overigens wordt dit virus qua gevaarklasse anders ingeschaald dan bijvoorbeeld Ebola of

Lassa

Ik heb de verslagen nagekeken en ik ben daarin noch in de adviezen specifieke passages over afval tegen

gekomen Het is blijkbaar geen issue het afval uit laboratoria en van verpleegafdelingen zal als standaard infectieus

ziekenhuisafval kunnen worden behandeld

Ik zal je vraag doorgeleiden naar ons interne afstemmingsoverleg
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

LCI RIVM

Mob |10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel
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10 2e

10 2«

10 2e

10 28

Dubbel

10 2e
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10 2« 10» 2efil0 2e 10 2e | 10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 8

RIVM Lab lnfact

Sat 2 1 2020 1 31 05 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 8

1 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op ons Lab inf@ctbericht van gisteren 31 januari ji ontvangt u een SPOED

Lab infactbericht over de aanpassing van de casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek bij

patienten in het ziekenhuis We verzoeken de artsen microbioloog deze aanpassing binnen hun

ziekenhuis te communiceren naar de relevante specialismen

Bericht

Zoals gisteren reeds aangekondigd heeft de WHO een nieuwe casusdefinitie gepubliceerd Dit is

aanleiding voor ons om onze casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek aan te passen Er

wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal die is niet

gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden opgenomen Alleen

voor patienten die in het ziekenhuis opgenomen worden is het epidemiologisch criterium

uitgebreid naar een verblijf in heel China
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Casusdefinitie

Verdacht geval

ExtramuraaI ongewijzigd

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meervan de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoirziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een longinfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Indien u vragen heeft over een verdenking op 2019 nCoV infectie kunt u contact opnemen

met de LCI

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

10 2e jook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e
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10 2e• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

BBBB huiten kantooruren iwte

Meer informatie

• ECDC

• WHO {zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Erasmus MC

ggd zuid vumr

io 2e Cib RIVM 10 2e Clb RIVM |

| Cib RIVM

10 2e

10 2e Cib RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

|@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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[10| 2 iOK2e iO«2e 10 2e ]
10 2e

10 [2e

10 2e

m 2e

To H@ovm nl]

^rivm nl]Cc

From

Sent

Subject

ILT

Fri 2 28 2020 10 14 38 AM

RE Afval patienten nCoV2019

Geachte heerl 10 2b

Hartelijk dank voor uw snelle reactie Dit komt inderdaad overeen en ik zal dien overeenkomstig de vragenstellers ook zo

informeren

Met afval van onderzoeksmateriaal doelde ik inderdaad op het afval wat ontstaat na analyse in het lab Dit afval gaat inderdaad

in P621 verpakkingen voor UN 3291

Met vriendelijke groet

10 2e

inspecteur

Inspectie Leefomgeving en Transport ILT

Toezichten Opsporing Directie Veiligheid en Institutes

Afdeling Keten Gevaarlijke Stoffen en Organismen KGSO

Team gevaarlijke stoffen 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht

Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

M

E

Internet http www ilent nl

De Inspectie Leefomgeving en Transport
is bereikbaar op het telefoonnummer 088 489 oooo

10 2e 10 2e tl0X2«
’

I0 2e 10 2» @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 28 februari 2020 10 42

lL ^L ^ILenT nl

B@rivm nl

Aan m m

CC

Onderwerp RE Afval patienten nCoV2019

Geachte heer|
Wij geven het volgende advies

10 2e

Patienten materiaal lab materiaal met 2019 nCoV UN3373 P650

Afval materiaal van patienten en patienten kamers UN3291 P651

Culturen van 2019 nCoV UN 2814 P620

Van mensen die thuis ziek liggen te zijn wordt nooit het afval als UN3291 afgevoerd Dat lijkt niet haalbaar en is ook niet wenselijk

Volgens mij komt dat overeen Met afval van onderzoeksmateriaal doelt u op algemeen laboratoriumafval Dat zit

toch in specifieke verpakkingen
We zullen dat in een van onze inf@ctberichten communiceren

Met vriendelijke groet

I0 t2e I0 2e tl0 2e 10 2e

Arts M G Infectieziektebestrijding
Coordinator netwerk IHR Nederlands Caribische regio

LCI RIVM

Mob | 10 2»
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10 2e 10 2e @ILenT nlFrom ILT d

Sent vrijdag 28 februari 2020 09 05

10 |2b 10 2e 6i0 2e j 10 2e 10 26 l@rivm nlTo

Subject RE Afval patienten nCoV2019

Geachte heer 10 2e

Heeft u mijn vraag van 3 februari al voorgelegd in het afstemmingsoverleg

Verder krijgt ILT nu van meerdere ziekenhuizen vragen binnen over classificatie van diverse materialen aangaande Covid 19

Vooralsnog is ons antwoord dat op basis van de huidige inzichten en i o m het RiVM de volgende classificaties gehanteerd

mogen worden

• Onderzoekmateriaal UN 3373 Biologische stof Categorie B

• Afval van onderzoekmateriaal UN 3291 ziekenhuisafval ongespecificeerd n e g

• Kweekmaterialen culturen UN 2814 Infectueuze stof gevaarlijk voor mensen

• Afval dat ontstaat bij verpleging van Corona patienten UN 3291 ziekenhuisafval ongespecificeerd n e g

Kan het RiVM hiermee instemmen

Met vriendelijke groet

10 2b

Inspecteur

Inspectie Leefomgeving en Transport ILT

Toezicht en Opsporing Directie Velligheid en Institutes

Afdeling Keten Gevaarlijke Stoffen en Organismen KGSO

Team gevaarlijke stoffen 3

Minlsterie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht

Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

l@ilent nlE

Internet http www ilent nl

De Inspectie Leefomgeving en Transport
is bereikbaar op het telefoonnummer 088 489 OOOO

10 2e 10 2e tl0 2e 10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden maandag 3 februari 2020 23 00

Aan

Onderwerp RE Afval patienten nCoV2019

I0 2e 10 2b 1 53 ILenT nlILT

10 2eGeachte heer|
Dat lijkt me voor nu een prima afspraak
Met vriendelijke groet

10 2e 10 2e tl0 2e
’

10 2e

10 2e

LCI RIVM

Mob 10 2»
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10 2e 10 2e l@ ILenT nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 22 32

ILT

10 2e 10 2e tt0 2e 1 0 2e 10 2s l@rivm nlTo

Subject RE Afval patienten nCoV2019

Geachte heer

Hartelijk dank voor uw snelle reply Graag blijf ik in contact bij veranderende standpunten hetgeen ik ook al

met de heer

Met vriendelijkegroet

heb afgesproken10 2e

10 2»

Verzonden met BlackBerry Workfwww blackberry com

10 2e 10 2eitl0 2« 10 2© 10 2»

10 2e 10 2e

10 2e

10 2® 10K2 H 10 2 10 f2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10«2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2a10 2e
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10 2e

Dubbel
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10 2« I0 2efti0 2e 10 2e | 10 2eTo @rivm nl]
10X2eFrom

Sent

Subject

Thur 2 6 2020 12 40 20 PM

RE Atval patienten nCoV2019

Je antwoord is correct met weglating laatste zin

Ik zet de casus wel even in in Crios Antwoord jij hem

Geachte heer dej
We gaan er van uit dat mensen die in quarantaine zijn niet ziek zijn en dus ook geen besmetteiijk materiaal

produceren
Als ze dat wel zijn of worden dan worden ze opgenomen in isolatie Dan wordt het afval als ziekenhuisafval

verwerkt

Overigens wordt dit virus qua gevaarklasse anders ingeschaald dan bijvoorbeeld Ebola of Lassa

Ik heb de verslagen nagekeken en ik ben daarin noch in de adviezen specifieke passages over afval tegen

gekomen
Het is blijkbaar geen issue het afval uit laboratoria en van verpleegafdelingen zal als standaard infectieus

ziekenhuisafval kunnen worden behandeld

10 2e l

Groeten

10 2e 10 2e ftt0 2e
’

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 16 57

10 2e 10 2e 10 2e 1Q 2e|@rivm nl |@rivm nlTo

Subject FW Afval patienten nCoV2019

Dames

Zie onderstaande vraag van de inspectie leefomgeving en transport
Ik heb veel met deze collega van doen gehad in het kader van afval van Ebola en Lassa Nu is het idee dat er weer

een gevaarlijk virus is en wart moet er met dat afval zeker met het afval in de thuissituatie

Ik heb hem voorlopig het volgende antwoord gedicht maar het lijkt me goed e e a morgen wel even te bespreken
voordat er ergens onrust over ontstaat

Geachte heer

We gaan er van uit dat mensen die in quarantaine zijn niet ziek zijn en dus ook geen besmetteiijk materiaal

produceren Als ze dat wel zijn of worden dan worden ze opgenomen in isolatie Dan wordt het afval als

ziekenhuisafval verwerkt Overigens wordt dit virus qua gevaarklasse anders ingeschaald dan bijvoorbeeld Ebola of

Lassa

Ik heb de verslagen nagekeken en ik ben daarin noch in de adviezen specifieke passages over afval tegen

gekomen Het is blijkbaar geen issue het afval uit laboratoria en van verpleegafdelingen zal als standaard infectieus

ziekenhuisafval kunnen worden behandeld

Ik zal je vraag doorgeleiden naar ons interne afstemmingsoverleg

10 2e

Groeten

10 2e 10 2e kgHI_enT nlILT j
Sent maandag 3 februari 2020 16 15

To Ef

From

g rivm nlm m

| ILT

Subject Afval patienten nCoV2019

glLenT nlCc

Geachte heer 10 2e

Ik hoop dat ik bij u aan het goede adres bent Misschien dat u mij anders de juiste persoon zou willen doorgeven

Als ILT willen wij graag voorsorteren in het toezicht dat wij uitvoeren op het verpakken en afvoeren van specifiek
ziekenhuisafval Mijn vraag is gericht op het afval dat afkomstig is van patienten die waar dan ook in Nederland in quarantaine
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worden gepiaatst ter voorkoming van eventuele verspreiding van het nCoronavirus Wellicht heeft het Outbreak Management
Team hierover een advies uitgebracht

Wordt het afval dat vrijkomt bij het behandelen van deze mensen zonder ziekteverschijnselen beschouwd als afval met

infectierisico Onder hen kunnen zich namelijk ook zieke mensen bevinden waarbij zich de ziekteverschijnselen nog niet hebben

geopenbaard De vraag is of het afval dan al beschouwd moet worden als afval met infectierisico en geclassificeerd en verpakt
moet worden als UN 3291

Kunt u mij aangeven hoe de procedure hierover luidt en of wie verantwoordelijk aanspreekbaar is voor het verpakken van het

afval op de huidige of toekomstige plaatsen van quarantaine of quarantaine in een thuissituatie

Met vriendelijke groet

10 2e

Inspected r

Inspectie Leefomgeving en Transport ILT

Toezichten Opsporing Directie Veiligheid en Institutes

Afdeling Keten Gevaarlijke Stoffen en Organismen KGSO

Team gevaarlijke stoffen 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht

Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

10 2eM

|@ilent nlE 1Q 2e

Internet http www ilent nl

De Inspectie Leefomgeving en Transport
is bereikbaar op het telefoonnummer 088 489 oooo

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte mekJen en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for

sender and delete
you If you are not the addressee or if this messa

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

was sent to

erent in the

l by mistake

ctronic transm

are requested to inform the

on of messages£
you
elec

you
lissi
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10 2« 10» 2efil0 2e 10 2e | 10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Thur 2 13 2020 2 01 59 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 12

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 12

13 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten ontvangt u dit Lab inf@ctbericht met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Nieuwe naamgeving

• Uitgevoerde diagnostiek

• Locaties voor thuis isolatie

• Voorbeeldbrieven

• Therapie

• In voorbereiding

Bericht

Nieuwe naamgeving
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De WHO heeft de nieuwe naam bekend gemaakt voor de ziekte die het nieuwe coronavirus

veroorzaakt namelijk COVID 19 Het International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV

heeft ook het vims dat deze ziekte veroorzaakt hemoemd Voorheen heette het vims 2019

nCoV de nieuwe naam is SARS CoV 2 Vanafvandaag zal informatie over het ziektebeeld op

de RIVM website te vinden zijn onder de nieuwe naam COVID 19 De meest actuele versie van

de richtlijn en alle bijlagen vindt u ook onder de C’ van COVID 19

op https lci rivm nl richtliinen COVID 19

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

Conform het Generiek draaiboek is de GGD in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk

voor hetverzorgen van faciliteiten in de regio indien patienten met COVID 19 niet in het

ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

De GGD heeft de deskundigheid om te adviseren of een locatie hiervoor geschikt is Zo nodig

kan de deskundige infectiepreventie overleggen met het LCHV

Voorbeeldbrieven

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld met dank aan GGD

Twente

• Informatiebriefvoor een patient met COVID 19 opgenomen in een ziekenhuis

• Informatiebrieven voor een verdachte patient en voor een bevestigde patient met COVID

19 in thuisisolatie

• Informatiebriefvoor huisgenoten van een patient met COVID 19 in de thuisisolatie

• Informatiebriefvoor contacten van een patient met COVID 19

De brieven zijn te vinden op https lci rivm nl richtliinen COVID 19 onder het kopje

Informatiebrieven en zijn eventueel aan te passen aan het eigen GGD format

Therapie

Er is geen geregistreerde therapie voor COVID 19 Wei blijkt uit recente in vitro data en

diermodellen dat de polymeraseremmer Remdesivirvan de firma Gilead mogelijk zorgt voor

antivirale activiteit
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Daarom is er in China een gerandomiseerd onderzoek gestart naar de behandeling van COVID

19 bij de mens met Remdesivir Ook bij patienten met vastgestelde COVID 19 in Nederland is er

via het RIVM toegang tot deze experimentele therapie mocht de behandelend arts dit

geindiceerd vinden Deafdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van

het RIVM heeft ministeriele toestemming tot import van deze medicatie Bij een bewezen infectie

zal de LCI de contactgegevens van de firma Gilead en van DVP aan de behandelend arts

mededelen De intraveneuze medicatie inclusief behandelprotocol wordtdan beschikbaarvoor

de behandelaar

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

Contactgegevens

• RIVM LCI en LCHV tel B ook buiten kantooruren bereikbaar

|ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience SZ

[buiten kantooruren

Ci0 g»

10 2e10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2s Clb RIVM

| | Erasmus MC

■ DVP RIVM H

RAC regio NH FI

10 2e lO 2e C lO«2e 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM |

Clb RIVM |

10 2b Clb

RIVM |

RIVM H

RIVM ■
Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2® 10 2® Clb

10 2e 10 2b Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viappw2@rivm nl

Service

1Q 2bU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2« 10» 2efil0 2e 10 2e | 10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Wed 2 5 2020 3 17 52 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 10

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 10

5 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1

en 3 februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende infomnatie over de volgende

onderwerpen

• Casusdefinitie

• Actuele cijfers

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

• Stappenplan bevestigde patient

• Osiris vragenlijst online

Bericht

Casusdefinitie
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De LCI ontving de afgelopen dagen diverse signalen dat de nieuwe casusdefinitie waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen extramurale en intramurale patienten tot onduidelijkheid leidt

over het beleid op het grensvlak tussen extramuraal en intramuraal zoals de spoedeisende hulp

Daarom zal de casusdefinitie a s vrijdag opnieuw in het Responsteam worden geagendeerd

Daama voigt een Lab inf@ct bericht

Actuele cijfers

Op de RIVM website is nu een link opgenomen naar de website van de John Hopkins

Universiteit De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal

gediagnosticeerde patienten met het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het

aantal patienten dat gezond verklaard is De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de

informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen

zitten in de daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de

websites van de WHO en ECDC

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt tot ‘Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N De url van de richtlijn is

httas lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de meest actuele versie van de richtlijn en alle

bijlagen De bijlagen zijn opnieuw gerangschikt

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme

2 Stappenplan bij een bevestigde patient met 2019 nCoV

3 Thuisisolatie van een patient met 2019 nCoV

4 Protocol beleid contacten van een patient met 2019 nCoV

5 Arbo inf@ct

Omdat directe hyperlinks naar de bijlagen niet meerwerkzaam zijn zodra de bijlage wordt

aangepast zal voortaan in Lab lnf@ct berichten alleen gebruik worden gemaakt van hyperlinks

naarde richtlijn pagina

Stappenplan bevestigde patient

Bij de LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ is als bijlage 2 een stappenplan opgenomen

waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden na een bevestigde infectie met

2019 nCoV
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Osiris vragenlijst online

Sinds gisteren is aan Osiris het meldsysteem voor melding van GGD aan RIVM een vragenlijst

over 2019 nCoV infectie toegevoegd Aan de GGD en wordt gevraagd bij een melding van een

verdenking op 2019 nCoV infectie waarbij diagnostiek wordt ingezet deze vragenlijst in te

vullen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

S buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10M2e

10 2«

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiel

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins universiteit

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD Geldetland Midden

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

■ Clb RIVM Wim van der Hoek Clb

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
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geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Hetberichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viai0H2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

t@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2« 10» 2efil0 2e 10 2e | 10 2eTo @rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Mon 2 3 2020 4 18 39 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide terugkeer Nederlanders uit Wuhan

Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie
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gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht geval

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een tonginfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keeipijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke
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beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV infectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgtveel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan

Op 3 februari zijn 15 Nederlanders en 2 partners met een speciale vlucht onder begeleiding

teruggekeerd uit Wuhan Zij zullen conform de afspraken met de Chinese autoriteiten na hun

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD Brabant Zuidoost coordineert de

monitoring van deze personen in afetemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

Contactgegevens

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

■ Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

H buiten kantooruren

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog 10X26

10 2ej

10 2e
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Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• dagelijkse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM |

Clb RIVM

GGDZuid Holland Zuid

10 2e l Clb RIVM

■ Clb RIVM Wim van der Hoek Clb

NHG

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM Gini van Rijkevorsel Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 2s

10 2e 10 2e 1 10 2e | Clb

10 26 Clb RIVM 10 2S Clb RIVM

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

|@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2« 10 2eftl0 2e 10 2e |

10 2e j 10 2e

io 2e mm

10 2eTo @rivm nl]
Cc i@rivm nl]
From

Sent Mon 2 24 2020 10 03 07 PM

Subject Re FW SitRep LCI COVID 24 02 2020

Ok Hoor het graae van^
10 2e

Epidemiology Research Unit

Communicable Diseases Unit

Ministry of Health of Curasao

Piscadeiaweg 49

Curacao

Tel

The Information in this e mail is confidential and may be legally privileged It is intended solely for the

addressee Access to this email by anyone else is unauthorized If you are not the intended recipient any

disclosure copying distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it is prohibited
and may be unlawful If you received this email in error please notify the sender I am neither liable for

the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any

delay in its receipt

On Moil Feb 24 2020 at 6 01 PM 7nr ii ill wrote10 2e 10 [2ei 10 2e 10 2eJ

Bij ons zijn ze als ik naar de Sitrep kijk nog in monitoring

10 2a

Ik zou morgen even met^^^overleggen zij overziet het hele monitoring gebeuren

Ik zet haar in de kopie Inhoudelijk zie ik persoonlijk geen reden om hiermee door te gaan Het is wel interessant

om te weten wat CDC zelf doet

En ik begrijp best dat die mensen hun leven weer op willen pakken

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e [@gmail comFrom

Sent maandag 24 februari 2020 22 55

l~@iivm iilTo 10 2e

@sabagov nl

Subject Re FW SitRep LCI COVID 24 02 2020

Cc
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^ Kijk er later naar als ik tijd heb

Maar een andere vraag wat doenjullie metjullie Westerdammers

Losgelaten in the meantime van monitoring of toch maar doorgegaan

Relevant voor mij die 2 die wij hier hebben werken goedmee maar worden ongeduldig

10 2e

Epidemiology Research Unit

Communicable Diseases Unit

Ministry of Health of Curasao

Piscaderaweg 49

Cma9ao

Tel m

m

The Information in this e mail is confidential and may be legally privileged It is intended solely for the

addressee Access to this email by anyone else is unauthorized If you are not the intended recipient

any disclosure copying distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it is

prohibited and may be unlawful If you received this email in error please notify the sender I am

neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this

communication nor for any delay in its receipt

On Moil Feb 24 2020 at 5 51 PM 10 2e i0K2«i n» 2« 1Q 2e 10 2e @rivm iil wrote

10 2»

Beetje spam voor jullie weet je hoe het er hier voor staat

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e l@rivm plFrom

Sent maandag 24 februari 2020 13 44

@rivm nl

d

K£j
I @nvmnlTo P 2a 10 2e mom

riminvws nl

Dienstpostbus DCC VWS DCC@minvws nl

@rivm ni LCI Voorwacht

2s 10 2e l@iivin iil

l@rivm plCc 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e g 10 2e

10 28»

10 2e

10 2e Livm nl

l@rivm iit terivmnl@rivin nl 10 2e 10 2e

|@nvm nl

l@rivm pl imJSI

@rivm nl

lfriiivm nl

ririvm nl

m m m
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Subject SitRep LCI COVID 24 02 2020

Beste alien

Hierbij de SitRep LCI COVID van 24 02 2020

Vriendelijke groeten

10 2e

10 2e

Landelijke Coordiuatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijdmg CIb

Postbus 1 interne postbakEls
3720 BA Biltliovcn

Tel 10 2e

Dit bericht kan infbrmabe bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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||^EEQH@nvm nl]101 2 1 I0» 2efl i0 2e 10 2e | 10 2eTo @rivm nl

I0 2eFrom

Sent

Subject

Thur 2 27 2020 1 56 19 PM

arboadvies rioolmedewerkers FW SARS CoV 2

Zie onderstaand

Sluit aan bij ons beleid reguliere hygiene adviezen volstaan

Maar handig te weten

|@rivm nl

Sent donderdag 27 februari 2020 14 36

10 2e 10 2eFrom

|@rivm nlTo

10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc B

Subject RE SARS CoV 2

Dankjewel^H Ik verzoek^^^S dit advies te delen met het team voor het geval dat hier vragen over komen

Groetjes liiaifeQI

10 2s 10 2e p rivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 14 30

10 2»To

I0 2a l0 2af 10 i 10 2e I0 2e 10 2«5 rivm nl | 5 rivm nlCc

10 2e | S rivm nl

Subject SARS CoV 2

Zoals je eerder al van^^ en hebt gehoord werken wij met WHO samen op gebied van safe WaSH irt

infectieziekten nu COVID 19 in eerdere jaren mbt SARS en ebola etc Ook in Nederland leven er vragen in de

sector op gebied van bijvoorbeeld veilig werken met afvalwater Koepelorganisaties STOWA en RIONED ea willen

hun leden graag juist informeren Toen was niet duidelijk of het virus in feces werd uitgescheiden

De laatste weken wordt steeds meer duidelijk over transmissie van SARS CoV 2 irt WaSH Inmiddels is duidelijk dat

ook dit nieuwe CoV ook uit feces kan worden geisoleerd wijzend op intestinale replicatie Zhang et al 2020 China

CDC Weekly Xiao et al 2020 https doi orq 10 1101 2020 Q2 17 20Q23721 En virus RNA fragmenten worden

met PCR in feces aangetoond eerder met hoge Holshue et al DOI 10 1056 NEJMoa2001191 maar later ook met

lage Ct waarden hoge concentraties Zhang et al 2020 Emerging Microbes Infections 9 1 386 389 DOI

10 1080 22221751 2020 1729071 Diarree wordt relatief weinig gezien van 3 10 patienten Wang 2020 JAMA

doi 10 1001 jama 2020 1585 Huang C et al 2020 Lancet pii 50140 6736 20 30183 5 doi 10 1016 S0140

6736 20 30183 5 Che et al 2020 Lancet 395 507 13 Gebleken is dat ook asymptomaten en presymptomaten

virus uit lijken te scheiden in oa feces Bai et al 2020 Letters to JAMA ea En de meest recente informatie laat nu

ook mogelijk community cluster zien niet gelinked aan contact met patient of met reizen naar landen waar het

virus circuleert https www qooqle nI amp s www nvtimes com 2020 02 26 health coronavirus cdc

usa amp html

Het wordt met al deze nieuwe informatie relevant om advies te geven aan mensen die met bijvoorbeeld afvalwater

werken ook in Nederland waar we nog geen gevallen hebben gezien En ook om dat niet pas te doen op moment

dat dat zover is Hierbij een concept advies voor Nederland op hoofdlijnen volg hygiene voorschriften op die je

altijd moet opvolgen voor veilig werken met afvalwater En zodra het WaSH Q A door WHO HQ clearance is zal ik

dat ook doorsturen

Groeten

10 2e
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To irivm nl]

|@rivm nl] t10 2e TOH2efjlOX2e 10 2e J] 10 2eCc @rivm nl]
From

Sent

Subject

Sat 2 29 2020 10 05 30 PM

RE COVID 19 scenario s

Ha Susan

Goed initiatief

Graag ook blijven betrekken die zit ook in de werkgroep maar had afgelopen week vakantie10 2e

Ik ben benaderd door GGD Rotterdam die graag aan de slag wil met uitwerking
Ik stel voor hen ook te vragen als een extra vertegenwoordiging vanuit de GGD wereld

Mbt werkt zij nu in de praktijk Dat zou namelijk wel het handigst zijn om iemand met iig 1 been in10 2s

de praktijk te hebben

Dinsdag is de centrale belangrijkste dag van de JEE workshop Een scenario bijeenkomst op woensdag zou mijn
voorkeur hebben En anders graag Dinsdag tweede helft van de middag

Hartelijke groet
10 2e

10 2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 21 42

10 2s 10 2e @rivm nlTo

10 2e 10 2e |@rivm nlCc

Subject FW COVID 19 scenario s

Importance High

Hoi 10 2e

Vandaag hebben we binnen EPI de benodigde uitwerkingen van de scenario s besproken waarvan jij eerder ook van

aangaf dat je het daar mee eens was maatregelen indelen naar zorgcapaciteit voorkomen beperken transmissie in

samenleving surveillance media communicatie

Ook bespraken we wat de volgende stappen zouden moeten zijn om de scenario s in zo n vorm te krijgen dat ze

deelbaar en nuttig zijn voor de stakeholders Zoals je hebt kunnen zien heb ik

GHOR ROAZ input zou kunnen leveren Om te voorkomen dat iedereen zijn eigen plannen maakt is het goed om

toch a I de verschillende stakeholders te betrekken zodat ze weten dat dit er aan zit te komen hun input te kunnen

gebruiken en daardoor ook draaavlal^^verkriiqen
Naast de eerder betrokkenen ik er vanuit gaande dat geen tijd heeft zouden we

verder graag uitnodigen
• RAC EBgof afgevaardigde
• een infectiepreventie deskundige bijv
• vertegenwoordigers uit primaire zorg Arbo NVMM en kliniek Hiervoor stellen we voor de betreffende vaste

OMT leden te vragen om hieraan bij te dragen of iemand voor te dragen

10 2e lei 0X2 1 10 2e gevraagd wie vanuit

10X28

10 2s I

Groeten

10 2e
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10 2e

10 2eFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 18 23

To j BBlga@rdoghm nl ^^^^3@rdoghm nl

10 29 10 2e|@rivnn nl @rivm nlCc

Subject COVID 19 scenario s

Importance High

Beste 10 2e

We zagen elkaar twee weken geleden tijdens een tbc overleg bij CIb met KNCV Nu een heel ander onderwerp

Vanuit het CIb zijn we bezig om scenario s uit te werken met een overzicht van mogelijke maatregelen en adviezen

voor de verschillende fases van containment en mitigatie
Van Toos begreep ik dat er in verschillende veiligheidsregio s al ROAZ bijeenkomsten gepland worden om regionale
scenario s te ontwikkelen Die lijken mij zeer nuttig voor de regionale uitwerking maar waarschijnlijk is het goed als

zij weten dat het CIb komende week met een overzicht komt dat daarvoor als basis kan dienen Vice versa zouden

wij wel graag al samenwerken en input krijgen vanuit de GHOR ROAZ over welke informatie niet moet ontbreken

en tot op welk detailniveau dit document zou moeten zijn kortom waar zij het meest mee geholpen zouden zijn

Wij zouden graag begin volgende week hopelijk dinsdag een bijeenkomst in Bilthoven of Utrecht met een beperkt
aantal mensen willen plannen om deze scenario s door te spreken Heb jij suggesties voor wie we hier het beste

voor uit kunnen nodigen

Alvast hartelijk dank

Met vriendelijke groet
10 2e

KMHDl an het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

T 030 274 3810

http www rivm nl
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10 2« 10K2eftlO 2e 10 2e | 10 2eTo @rivm nl]
I0 2eFrom

Sent

Subject

Mon 2 24 2020 10 02 15 PM

RE Scenario analyse

Ja gaat goed en heel snel OMT is al a s donderdag en dan moeten 10 2e en ik eea presenteren

heeft vandaag meegekeken en ik zal nog input mbt zorgcapaciteit toevoegen ter voorsortering op10 2e

het OMT

Dank voor je mailtje het komt iig goed voor donderdag
En daarna ongetwijfeld nog uitwerkingen mbt zorg ROAZ regio s waar ik je graag weer bij betrek

Fijne vakantie nog

Groetjesl 10 2e

10M2e 10 2e tl0 2e
’

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 22 42

|@rivm nl10 2e 10 2eTo

Subject RE Scenario analyse

10 2eHoi

Zijn jullie verder gekomen vandaag
Groeten

10 2e

10 2e 10 2e I 5 rivm nlFrom

Sent zondag 23 februari 2020 11 45

10 2erivm nl E rivm nlTo m m B

rivm nl |
B q rivm nl

|@rivm nl E
H

Subject RE Scenario analyse

10 2eBeste

Dank voor het initiatief

Kun je ook toevoegen aan deze werkgroep10 2e 10 2e C 10 2e y 10 2e

Graag nog even toelichting op de google sheet die is nu leeg klopt dat

Ga jij die vullen met de huidige versie incl aanpassingen zoals besproken bij het responsteam
En per kolom wie bij het invullen in de lead is EPI LCI COM

Dank je

Groet

C10 2e

10 2e 10 2e

I0 2e 10 2e

10 2e

I0 2e 10 2elOlClJlBC 10 2e

10 2e 10 12

Dubbel
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Organisatie infectieziektebestrijding

Wet Publieke

Gezondheid

MELDINGSPLICHT
S

0 \

5

T

Decentrale

verantwoordelijkheid

Rol Minister bij A
ziekten

LJ
V

lA

355 gemeenten

1 1 2020

25 GGD GHOR

Sweden



17647746

Wet Publieke Gezondheid WPG 2008

Organisatiewet wcpv

Gemeente moet een aantal taken tbv publieke gezondheid uitvoeren onder meer

Infectieziektebestrijding tuberculosebestrijding Soa HIV bestrijding

publieksvoorlichting etc en houdt daarvoor een gemeentelijke gezondheidsdienst in

stand art 14 WPG met een arts gespecialiseerd in de infectieziektebestrijding art

17 WPG

Bestrijdingswet infectieziektewet

Regels voor de infectieziektebestrijding meldingsplicht maatregelen

Implementatie International Health Regulations IHR Quarantainewet

National focal point CIb Points of entry communicatie met WHO onderzoek

rapportage

21 2 2020
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Indeling ziekten en dwangmaatregelen conform de Wet PG

MERS

pokken

polio

SARS

virale

hemorragische
koortsen

COVID 19

gedwongen isolatie gedwongen onderzoek

verbod op beroepsuitoefening

gedwongen quarantaine inclusief medisch toezicht

Melding direct bij vermoeden diagnose

A

Aviaire influenza

difterie pest

rabies TB

gedwongen isolatie gedwongen onderzoek

verbod op beroepsuitoefening

Melding binnen 24 uur na vaststellen diagnose

B1

o a buiktyfus
cholera hepatitis
mazelen GAS

verbod van beroepsuitoefening

Meldding binnen 1 werkdag

B2

o a botulisme

meningokokken
ziekte

legionellose
listeriose zika

geen dwingende maatregelen

Melding binnen een werkdag

C
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Wet PG verantwoordelijkheid burgemeester
en veiligheidsregio art 6 WPG

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor uitvoering

van de algemene infectieziektebestrijding

De burgemeester draagt zorg voor bestrijding van een epidemie van een

infectieziekte behorend tot groep Bl B2 of C de voorbereiding daarop en de

toepassing van de maatregelen

De voorzitter van de veiligheidsregio zorgt voor de bestrijding van een

epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de

bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A
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Wet PG verantwoordelijkheid Minister VWS

De Minister geeft leidinq aan de bestrijding van groep A ziekten kan de

voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te

nemen

De Minister geeft leiding aan de bestrijding van een infectieziekte

behorend tot groep B1 of B2 indien de burgemeester van een gemeente
die het aangaat daartoe verzoekt

21 2 2020
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Aanwijzen quarantaine faciliteiten

Infectie met SARS CoV 2 valt onder voorbereiding Groep A meldingsplichtige ziekten

Bestrijding verantwoordelijkheid voorzitter veiligheidsregio

Voorbereiding verantwoordelijkheid bestuur veiligheidsregio

Thuis quarantaine heeft de voorkeur

Vorderen quarantainefaciliteit in beginsel niet aan de orde

Noodmaatregel burgermeester Gemeentewet

Financiering maatregelen bestrijding in principe gemeentelijke verantwoordelijkheid

Financiering maatregelen in opdracht van de minister in het kader van de bestrijding
van groep A ziekten ex art 62 WPG bij overschrijding gemeentelijke draagkracht in

overleg VNG met ministerie VWS over AMvB waarin voorwaarden worden opgenomen

21 2 2020
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Infectieziektebestrijding tijdens een landelijke crisis

vws

DPG GHOR

IGZ

Vereniging NL Gemeenten

GGD NL

Andere Ministeries

1
w Bestrijdings

maatregelen
Nationaal

I
s
0 ^

r

OMT Z

Wetenschap

BAO

Beleid

R ili]

Advies Bestuurlijke afweging Besluit Maatregelen

V V V V

8 21 2 2020
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Risico inschatting en management op

landelijk niveau

Signaleringsoverleg Afstemmingsoverleg
Responsteam

Expertadvisering in crisis het OMT

outbreakmanagement team

Bestuurlijke afweging het BAO bestuurlijk
afstemmingsoverleg

Besluit de minister VWS
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crisis situaties op landelijk niveau

★1992 poliomyelitisuitbraak

1994 pest in India

1995 Ebola uitbraak in Zaire

1995 difterie Dordrecht

1996 rabies Alkmaar

1996 B pertussis uitbraak

1997 cluster meningokokkenziekte door menC Putten

1997 influenza A H5N1 in Hong Kong

1999 veteranenziekte Bovenkarspel

1999 landelijke mazelenuitbraak

2000 meningokokkenziekte door W135

Bron LCI

10
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2001 cluster meningokokkenziekte door menC Brabant

2001 anthrax bioterorrisme dreiging poederbrieven

2003 aviaire influenza AI H7N7

2003 SARS

2004 lymphogranuloma venereum LGV

2004 rubella uitbraak

2005 Clostridium difficile uitbraak

2005 v CJD

2006 MRSA in dieren

2006 deaths during seasonal flu vaccination Israel

2007 uitbraak van Q koorts
Bron LCI

li
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2008 uitbraak van Q koorts

2008 Marburg hemorragische koorts in NL

2009 uitbraak van Q koorts

2009 A H1N1 grieppandemie

2010 uitbraak van Q koorts

2011 bofuitbraak

2011 EHEC E coli door fenegriekzaden

2012 meningokokkenziekte door menC in MSM

2013 landelijke mazelenuitbraak

2013 MERS

2014 Ebola

2018 meningokokkenziekte door menW

2018 advies rondom griepvaccinatie

2020 novel coronavirus nCoV
Bron LCI
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WEBSITE RIVM

| In de regie Wuhan in China er een uitbraak van een nieuw coronavirus De Chinese autoriteiten onderzoeken

besmettirgen nemer FW

rW k j^r
i

Wijzigingsdatum 03 02 20201 15 08

Meer informatieIn de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus De meeste patienten

hebben koorts en luchtwegklachten De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het

coronavirus en de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere verspreiding

van het virus tegen te gaan Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie

WHO de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid PHEIC status

uitgeroepen Nederland is goed voorbereid op deze nieuwe fase

♦ Overzicht nieuw coronavirus ECDCjo

♦ Informatie van deWHOtP

♦ Nieuwsbericht 10 januari Nieuwe longziekte in china

♦ Vragen antwoorden nieuw coronavirus in China

Vragen a in China

4Informatie voor

professionals
Aantal patienten met nieuw coronavirus

De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels duizenden patienten zijn in China Ook zijn er meer

dan honderd mensen overleden als gevolg van het virus De meeste patienten komen uit de regio Wuhan of zijn in de

regio Wuhan geweest Ook in andere landen zoals Thailand Japan de Verenigde Staten en Frankrijk is het nieuwe

coronavirus gevonden bij enkele reizigers die kort daarvoor in de regio Wuhan waren geweest In Duitsland is het virus

aangetoond bij enkele personen die contact hebben gehad met een persoon die kort daarvoor in de regioWuhan was

geweest OfficiSle cijfers over het aantal patiSnten worden bijgehouden door ECDC t en WHO

■ Informatie LCI 2019 nCoVsP

Zie ook
Symptomen nieuw coronavirus

♦ Informatie over coronavirussenMensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten Denk aan hoesten neusverkoudheid

keelpijn of longontsteking Dit nieuwe coronavirus wijkt afvan de bekende coronavirussen die bij mensen

voorkomen
♦ MERS virus

♦ SARS

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar Hoe besmettelijk het virus precies is en hoe snel het zich verspreidt is

niet goed bekend DeWHO en Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart De komende tijd zal er

meer duidelijk worden over de besmettelijkheid

This topic in English

21 2 2020
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PUBLIEKSINFORMATIE

SB5
Mhta mValkxgmiridlirii

cuutvoor VoDagraondheid

Nederlands English

RIVM Dezorgvoormorgen begint vandaag

A Publicaties Onderwerpen Over RIVM Internstionaal Zoeken

Home i Coronavirus Nieuw coronavirus in China • Vragen antwoorden nieuw coronavirus in China

Vragen b antwoorden nieuw coronavirus in China

Wijzigingsdatum 04 02 2020109 40

In de regio Wuhan in China is er een uitbraakgaande van een nieuw coronavirus De meeste patienten hebben koorts en luchtwegklachten Dp

Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere

verspreiding van het virus tegen te gaan Op 40 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de uitbraak tot een international

bedreiging voor de volksgezondheid PHEIC status uitgeroepen Nederland is goed voorbereid op deze nieuwe fase

Nieuw coronavirus In China

Vragen overjegezondheid

Ik ben ziek Kan dat het nieuwe coronavirus zijn
Lie meeste patentee met het nieuwe coronavirus komen uit de regio Wuhan of zijn in de regio Wuhan geweest Mensen die in Nederland verkouder zijn of longklachten

hebben hoeven zich geen zorgen te maken dat zr het nieuwe coronavirus hebben Zeker niet als ze niet recent in de regio Wuhan zijn geweest De kans is veel grotcr dat

mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts

Mensen kunnen telefonisch contact opnemen met de huisarts als zij

• Koorts hebben met luchtwegklachten hoesten neusverkoudheid keelpijn of longontsteking
• En de afgelopen tweeweken in de regio Wuhan zijn geweest
■ Of de afgelopen twee weken contact hebben geliad met een patient met het nieuwe coronavirus

riWil
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Social media

Rijksi nsmuut voor Volksgezondheid

0
Heeft het nut om een mondkapje

op straat te dragen tegen het coronavirus

MmBirK non Volbgaondluid
Wriii n en Spot

Alsiemand ziek is

kan hij geisoleerd
worden om te

voorkomen dat hij
anderen kan

besmetten

Meer weten over het nieuwe coronavirus

Kijk op rivm nl nieuwcoronavirus

Nee

Het coronavirus

kanzichniet

verspreiden via

degewone post
of pakketpost

Het virus dook

voor het eerst op in

destad Wuhan
4

• 1
r Sindsdien verspreidt

het zich naar

andere gebieden in

China

J

L
riwil
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INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS

Zoek in Richtlijnen Draaiboeken

Trefwoord I

Nieuw coronavirus 2019 nCoV
coronavirus

Maatregelen voor verdachte patiPnten pn rnnlartpn 2019 nCoV Publieksinformatie

Vragpn en antwoorden nieiiw

coronavirus op RIVM nl
Dit document is bedoeld voor GGD en en ziekenhuizen en is ten behoeve van hoe te handelen bij een patient met verdenking op een

infectie met 2019 nCoV Deze informatie verandert vaak verversen van de app en webpagina voor gebruik wordtaanbevolen

Versiebeheer

Eersteversie 29 01 2020

• 30 01 2020 kleine tekstuele wijzigingen
• 31 01 2020 PHEIC status per 30januari 2020 en bijlage Arbo infact toegevoegd

• 31 01 2020 Bijlage Protocol beleid contacten 2019 nCoV toegevoegd

• 01 02 2020 aanpassing van de casusdefinitie voor wat betreft het inzetten van diagncstiek bij patienten in hetziekenhuis

Bijlagen
1 Voorlopig triage en

diagnostiekalgoritme

2 Thiiisisolatie

3 Arbo infact

4 Protocol beleid contacten 2019 nCoV

1 Introductie

2019 nCoVbehooit tot liel genus betd coronavirus subgenus Sarbecoviiussen Tot deze gioep behooii ook Met SARS CoV dat in

2003 wereldwijd in verschillende regio s voor uitbraken zorgde Coronavirussen veroorzaken respiratoi re infecties soms met een

enterale component bij mensen en dieren Het is vooralsnog niet duidelijk wat het complete spectrum aan svmptomen is dat

behoort bij de manifestatie van dit nieuwe virus Mens op mens transmissie isgemeld onder ziekenhuis ofgezinscontacten Naar

verwachting zijn dieren de bron van dit virus maarwelke dieren ditzijn is tot op heden nog nietbekend en daardoor heeftmen de

bron nog niet kunnen elimineren Op 30 januari 2020 heeft de WHO de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de

volksgezondheid PHEIC status uitgeroepen

Links
ECDC

NHG dossier coronavirus

WHO situation reports

Wl IO overzkhtspagina

Inhoud
Uitgangspunten
In dit document en de bijbehorende bijlagen zijn de geTndiceerde maatregelen bij een patient met een verdachte 2019 nCoV

infectie beschreven Het document is geschreven voor GGD en en ziekenhuizen

1 Introductie

2 Meldingsplicht

3 Casusdefinitie 2019 nCoVGezien een aantal onbekendheden over de eigenschappen van het virus zijn de hier beschreven maatregelen van voorlopiee aard De

maatregelen kunnen in de loop der tijd worden bijgesteld 4 Maatregelen verdachte

patienten informatie voor

behandelend arts

2 Meldingsplicht
5 FpiriemiolngieHet vennoeden van een 2019 nCoV infectie bij ■ i patient dient dir ect gemeld te worden bij de GGD de woon of veiblijfplaats

21 2 2020
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Coronavirussen humaan

SARS serious acute respiratory syndrome

2003 8360 patienten 764t 9 1 civetkat

MERS middel eastern respiratory syndrome

2013 heden 2499 patienten 861t 34 40 0 dromedaris

COVID 19 COrona Virus Disease 20 19

2019 heden 75 204 patienten 2 009 2 6

Internationaal 924 patienten 3 0 3 Reservoir

vleermuis anders R0 2 2 incubatietijd 2 11 dagen

Verkoudheidsvirussen

HCoV 229E HCoV OC43 HKUl nCoV HCoV NL63 New Haven
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EPI curves China bron RKI
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Incidentie China bron RKIml
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Verspreiding ml

Figure 1 Countries territories or areas with reported confirmed cases of COVID 19 19 February 2020

il
World Health

Organization
Distribution of COVID 19 cases as of 19 February 2020
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Toekomst

Moeilijk te voorspellen er zijn nog veel epidemiologische data onbekend

China lijkt open kaart te spelen maar onduidelijkheid over klinisch spectrum

wijze van overdracht indicaties ziekenhuisopname echte incidentie

Er wordt gerekend aan toekomstscenarios maar ingewikkelde discussies over

ware incidentie invloed maatregelen op ontwikkeling epidemie invloed seizoen op

dit virus etc

Vaccins

WHO zeer bezorgd pandemie

Voorbereiding op grootschalige epidemie met veel mensen in isolatie en

quarantaine lijkt momenteel aangewezen

• Nadenken over ziekenhuisbehandelcapaciteit opschaling curatieve zorg

• Vergelijk pandemische influenza H1N1 in 2009 toen was vaccin reeele optie

• Directeur Publieke Gezondheid GGD en GHOR aan zet

• ROAZ regio s Regionaal Overleg Acute Zorg betrekken

21 2 2020
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Met dank aan prof dr voor een deel van de dia s10 2e

Vragen

21 2 2020
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To @rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

RIVM Lab lnfact

Fri 2 28 2020 1 28 12 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis In Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische
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laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in
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samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 2

j buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2«10 2e

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2s

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nL

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordtu verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To @rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Wed 2 26 2020 3 22 29 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 19

26 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 18 van dinsdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht

19 met informatie over de volgende onderwerpen

• Situatie op Tenerife

• Herziene casusdefinitie

• Opschalingslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en intramurale surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

• In voorbereiding

Bericht

Situatie op Tenerife
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Op Tenerife is bij een patient COVID 19 vastgesteld Het hotel waar deze man verblijft is

gesloten en alle mensen zijn in quarantaine geplaatst onderwie ook Nederlanders De Spaanse

autoriteiten zijn bezig met contactonderzoek ook retrospectief vanaf het moment dat deze

patient klachten kreeg Erwordt een lijst met Nederlandse contacten opgesteld De LCI zal

GGD en op de hoogte stellen van deze contacten wanneer deze lijst beschikbaar komt

Herziene casusdefinitie

Zoals gisteren bericht is de casusdefinitie herzien Daarbij zijn de landen regio s met

wijdverspreide transmissie uitgebreid Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die zich

vanaf nu melden Het is niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan de

casusdefinitie voldeden maar nu wel

Opschalingslaboratoria actief voor irttramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten dat verzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intram urale

verdachte patient zal worden aangepast met toevoeging van deze 12 regionale

opschalingslaboratoria

De opschalingslaboratoria zijn volledig operationeel als ze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten succesvol hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratorium is

sprake van een bevestigde patient

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen
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11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Het is belangrijk om u te realiseren dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte groep A is

Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel inzetten van

diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en aan de LCi

Voor overleg over casuistiek of mogelijke verdenkingen kunnen behandelaren en microbiologen

terechtbij de regionale GGD

Wij vragen aan intramurale behandelaren en microbiologen extra aandacht voor de

communicatie rond de eerste positieve SARS CoV 2 patienten die geconfirmeerd moeten zijn

door de centrale labs Vanwege de landelijke implicaties worden behandelaren in ziekenhuizen

gevraagd om niet meteen de mediate informeren over een positieve patient maar eerst af te

stemmen met het RIVM Hiervoor kunt u contact opnemen met de LCI

Het diagnostisch algoritme voor een extramurale verdachte patient wordt op dit moment om

logistieke redenen niet gewijzigd Extramurale diagnostiek zal nog steeds centraal bij EMC en

RIVM ingezet worden In verband met de landelijke coordinate bij een meldingsplichtige ziekte

groep A zal de situatie opnieuw beoordeeld worden wanneer de 12 regionale

opschalingslaboratoria de komende dagen volledig operationeel zijn

GGD en vragen wij bij het insturen van monsters om het aanvraagformulier volledig in te

vullen met speciale aandacht voor het land van blootstelling

Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

Met alle overige laboratoria in Nederland die geen opschalingslaboratorium zijn zijn ontwikkelde

protocollen voor implementatie van diagnostiek gedeeld door het Erasmus MC en RIVM IDS De

laboratoria kunnen zich hiermee voorbereiden op het zelf uitvoeren van diagnostiek

Ook deze laboratoria wijzen wij er nogmaals op dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte

groep A is Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel

inzetten van diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en

aan de LCI

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens
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• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI

• RIVM dd viroloog

■ Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience ■ 2

buiten kantooruren

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

10 2e10 2b

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

| Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

■ Clb RIVM

GGD Groningen RAC

10 2e l 10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 {2e 10X28 Clb

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebrnik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en



18064224

[ili]

Service

@rivm nl

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10K2e
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To @rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 40 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

IQ CZe• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

jook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar10 2e

I0 2S 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hopkins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM RAC

RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb I0 2e 10 2e 10 2e

KMfeSI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

10 Z»U ontvangtdeze e mail op het mailadres @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@mm1 nl I |@mm1 nl]
From

Sent Thur 2 27 2020 4 58 21 PM

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

10 2eBeste

Dank voor je vraag

Zie hiervoor bijlage 4 https lci rivm nl covid 19 bi1laqe contacten bij de LCI richtlijn COVID 19

Hoogrisico contacten zijn gedefinieerde als personen werkzaam in de gezondheidszorg die zonder adequate

persoonlijke beschermingsmiddelen directe klinische of persoonlijke zorg heeft verleend aan of onderzoek heeft

verricht bij een labbevestigde COVID 19 patient of zonder adequate persoonlijke beschermingsmiddelen in de

nabijheid heeft verkeerd van een aerosolgenererende procedure bij een labbevestigde COVID 19 patient

Voor deze hoogrisico contacten zonder symptomen is het beleid dat laagdrempelig diagnostiek ingezet wordt als er

sprake is van koorts en hoesten of kortademigheid
Als zij geen klachten hebben is diagnostiek niet nodig Wei dienen ze gedurende 14 dagen
•alert zijn op luchtwegklachten
•eenmaal per dag temperatuur meten en dagelijks de gezondheidssituatie door geven aan de controlerende

instantie

Mochten zich klachten voordoen in deze 14 dagen dan dienen zij getest te worden

Zij hoeven niet in quarantaine en er is in principe geen werkverbod

Echter als zij in de zorg werken is het aan de zorginstelling en de bedrijfsarts om te beslissen of iemand kan

werken Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die iemand heeft

Met vriendelijke groet

10 2e arts M G MPH

T 10 2e

M iTfl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 interne postbak 13 | 3720 BA Bilthoven

T 030 274 7000

10 2eFrom MeasureMail Spike ReplyHandler |
Sent donderdag 27 februari 2020 14 56

To LCI ^@rivm nl

Subject RE Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

5 mml nl

Besten

Wederom een vraag van onze kant

Langzaam maar zeker zal nu meer getest gaan worden en is de kans op een onverwachte bevinding steeds reeler Indien dit

gebeurt bij een reeds opgenomen patient met onbegrepen pneumonie zal deze niet standaard in isolatie liggen

Wat gaat beleid worden t a v gezondheidszorgmedewerkers die onbeschermd contact hebben gehad 1 moeten die 14 dagen uit

de zorg 2 hoe gaan we die testen op mogelijke besmetting met COVID 3 op welktijdstip dient ditte gebeuren
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Wij horen hier graag over ook t b v onze ziekenhuis uitbraak protocollen

Hartelijke groet

10 2e

| artsmicrobioloog JBZ ZHB

Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Henri Dunantstraat 1 H gebouw 2e verdieping
5223 GZ s Hertogenbosch

0 2e

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2eI1t» 2e
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Dubbel
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10 26 10 2eTo |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent

Subject

Thur 2 27 2020 12 27 03 PM

RE communicatie over coronavirus

Zeker

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 10 39

|@rivm nl

Subject RE communicatie over coronavirus

10 2e 10 2eTo

O ik zie nu dit gaat ook over een concrete contactpersoon ook voorlopig maar de voorwachten als insteek nemen

10 2e

Bedrijfsarts

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

101 26T

www rivm nl infectieziekten

101 26 10 2e @ rivm nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 09 26

101 26 10 26 l@rivm nlTo

Subject FW communicatie over coronavirus

Hoi ik kom dit zo met je bespreken

101 26

10 2e 1D 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 10 10

|@rivm nl

Subject FW communicatie over coronavirus

10 2e 10 2eTo

Kun jij nagaan bij wie dit belegd kan worden

From LCI ^@rivm nl

Sent woensdag 26 februari 2020 09 52

10 26 10 2e

101 26

|@rivm nl l@rivm nlTo

mmsm 10 2erivm nl |@rivm nlm m m m

1 26 E 101 26rivm nl @ rivm nl

101 26 101 26l@rivm nl _

|@rivm nl

Subject FW communicatie over coronavirus

@rivm nl |@rivm nl

H

Ik weet niet waar ik hier mee heen moet

Moet dit misschien naarl bijvoorbeeld101 26

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @actiz nlFrom
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Sent woensdag 26 februari 2020 09 46

Tn IT n\

10 2e l@rivm nl

Subject communicatie over coronavirus

Cc

Beste heer mevrouw

Ik ben op zoek naar een contactpersoon bij het rivm die belast is met de communicatie en aanverwante zaken

rondom het coronavirus

Vanmiddag heb ik contact met|

Afstemmingsoverleg maar het zou handig zijn om ook vanuit het RIVM een contactpersoon te hebben

van VWS hierover in het kader van het aankomende Bestuurlijk10X29

Ter informatie voor jullie wij krijgen als branche organisatie van de verpleeghuissector en thuiszorg steeds meer

vragen van onze leden Daarom hebben wij een directiemail opgesteld met daarin informatie Deze informatie is

conform wat op jullie website staat en wij verwijzen hen daarin ook naar het RIVM en naar de GGD Verder geven

we de tip om het hygienisch werken nog eens goed onder de aandacht te brengen met een verwijzing naar de

betreffende pagina s op www zorcivoorbeter nl

Verder raden wij a lie bestuurders aan hun protocollen nog eens na te lopen en onder de aandacht te brengen van

het personeel

Voor nu zoek ik dus een contactpersoon van het RIVM waar ik contact mee kan onderhouden op het moment dat dit

nodig is

Met vriendelijke groet

10 2e

Beleidsadviseur

Afwezig op [10 2«

branchevereniging van zorgorganisaties
verpleeglhuisiorgl zorq I bins I rewilitat l« en her slel I jeuqd

m«flggj@actiz nl 10 2e | Oudlaan 4 3515 GA Utrecht | www actiz nl

f in

Disclaimer e mail Privacy statement
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I 10 2»10 2»To @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Mon 2 17 2020 8 57 47 AM

Subject FW Doorst 2019 n cov cruise ship ventilation

En de hele discussie

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 12 februari 2020 17 49

|@rivm nlTo

10 2e 10 2e|@rivm nl

Subject RE Doorst 2019 n cov cruise ship ventilation

|@rivm nlCc m

Dank je 10 2e voor deze informatie

Ik zit even met het volgende
We gaan er van uit dat druppelinfecties niet via airco ventilatiesystemen overdraagbaar zijn
In de ziekenhuis setting nemen we extra voorzorgsmaatregelen Wantzieke personen die veel virussen kunnen

verspreiden en kwetsbare populatie medepatienten

Wat zegt onze bijlage mbt quarantaine ruimte Er zijn veel vragen in de mail op een hoop gegooid
Ik vraag me af of we op theoretisch risico in moeten gaan

Graag nog even afstemming
Groet 10 26

10 2e 10 {2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e I0 2e

10 2e
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To |@rivm nl] |@rivm nl]m

From LCI Voorwacht

Sent Wed 2 26 2020 10 14 20 AM

Subject FW Vraagje overCOVID 19 Case definition en risico blootstelling

Zie hierbij

Gistei^n al met^Q en antwoord gecomponeerd
is niet helemaal tevreden maar vraagt niet echt concreet iets maar alleen of we er over na willen denken10 2e

Zo laten Of nemen we dat nog mee ergens naar toe

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2s

LandelijKe Coordiiratie iiTtectieziektebestnjGirag LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

National Coordination Centre for Communicable Disease Control

RIVM Centre of Infectious Disease Control

Office box internal officebox 13 3720 BA Bilthovsn The Netherlands

10 2e

10 2e 10 2e @heineken comFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 10 50

To LCI Voorwacht @rivm nl ^^^^@amsterdamumc nl

Subject Re Vraagje over COVID 19 Case definition en risico blootstelling

10 2e

Mijn voornaamste probleem is dat werk contacten in NL als laag risico worden gezien en dat werknemers gewoon aan het werk

mogen met een dergelijk contact

ECDC ziet hen als hoog risico en WHO maakt geen onderscheid en laat hen gewoon in zelf quarantaine gaan

Vanwege bedrijfsbelang en individuele gezondheid en duty of care zullen alle bedrijven die ik ken de Europese of WHO richtlijnen

willen volgen Het heeft veel ruis als alleen Nederland wat anders doet

Graag verzoek ik jullie hierover na te willen denken

10 2e MD MPH

HEINEKEN International

Amsterdam The Netherlands

C10 2e

10 2eOn 26 Feb 2020 at 08 53 LCI Voorwacht | @rivm nl wrote

t0 2eBeste

Na intern overleg hier met ondermeer de bij ons werkzame bedrijfsarts komen we tot het volgende
antwoord
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Dat multinationals op velerlei aspecten rond COVID 19 met verschillende richtlijnen te maken hebben is

al vaker langsgekomen bij ons

Het Nederlands beleid is geentop Nederlandse richtlijnen met een eigen public health koers de

Nederlandse context nog geen gevallen gemeld en nationale overleggen bv OMT

Er kunnen dus verschillen zijn metandere richtlijnen instanties in andere landen regio s

Heineken zal een keuze hierin maken waarbij voor de Nederlandse setting het Nederlands beleid als

basis geldt en elders afwegingen gemaakt worden van toepassing op die lokale context Wat betreft de

Nederlandse adviezen hiertoe zie rivm nl en arbo inf@ct https lci rivm nl covid 19 bijlage arbo

infact weten we dat bedrijven hiervan afwijken en de afweging om werknemers thuis te laten werken

ruim toepassen dit is aan de ondernemingen zelf om te besluiten

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

National Coordination Centre for Communicable Disease Control

RIVM Centre of Infectious Disease Control

internal nfTimhra 13 37 1 Rft RiMiiwmi The NetherlandsOffice box

10 2e

10 2e 10 2e @heineken comFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 16 47

To LCI ^fl £ rjyrn1n}

Subject Vraagje over COVID 19 Case definition en risico blootstelling

Beste LCI

Ik heb een vraag vanuit mijn rol om in HEINEKEN International beleid te maken voor onze bedrijven wereldwijd op het

gebied van COVID 19 We kijken daarbij naar ndividuele risico s volksgezondheids risico s en bedrijfscontinuiteit

Er is eenlastig verschil tussen de LCI richtlijnen en die van ECDC en WHO waar we als Inetrnationaal bedrijf mee te

maken hebben

In Nederland wordt iemand als verdacht beschouwd als hij of zij koorst heeft en in een gebied met wijdverspreide
transmissie is geweest en daaronder wordt Singapore begrepen Nu is in Singapoer een zeer goede public health

infrastructuur worden er zeer strenge maatregelen genomen en staat het aantal gevallen al tijden min of meer op

hetzelfde niveau WHO en ECDC zien Singapore niet als land met wijdverspreide transmissie eigenlijk alleen Mainland

China

In de tweede plaats zien we dat ECDC en WHO contacten op de werkplek als contact WHO of hoog risico contact

ECDC zien terwijl LCI het als laag risico contact benoemd Zowel bij WHO als ECDC wordt voor deze groep

quarantaine aanbevolen terwijl voor Nederland deze groep niet thuis hoeft te blijven
Vanuit bedrijfscontinuiteits risico en consistentie vragen wij dergelijke personen om wel thuis te blijven ook als het

werknemers in Nederland beterft

Het zou nuttig zijn om de overwegingen van het LCI te hebben voor het Nederlandse beledi dat afwijkt van mer

internationaal beleid zodat we dat ook intern uit kunnen leggen aan mensendie van de G6D een ander advies krijgen
dan vanuit HEINEKEN

Met vriendelijke groet
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image001 png

10 2e MD MPH

10 2«

HEINEKEN International B V

10 2e @heineken comE

T

10 2eM

Tweede Weteringplantsoen 21 101 7 ZD Amsterdam

P O Box 28 1000 AA Amsterdam The Netherlands
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10 2e 10 2«To @gmail corn ll @gmail com]
From LCI Voorwacht

Sent Wed 2 12 2020 11 00 34 AM

Subject FW SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Geachte mevrouw I0 2e

We probeerde u te bellen maar u was in overleg
We volgen de WHO definitie voor mainland China waar ook de overgrote meerderheid van de ziektegevallen zijn
Taiwan hoort daar niet bij
Ten aanzien van koorts hanteren wij wel koorts om te vermijden dat we heel erg veel diagnostiek beoordelingen
krijgen
Tot nu toe is al bij enkele tientallen mensen diagnostiek uitgevoerd in Nederland en niemand positief gebleken wat

het beleid ondersteund om de casus definitie zo te houden

Bij twijfel kan er natuurlijk altijd overlegd worden en proberen wij met de indicatiestelling maatwerk te leveren

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2S

Landelijke Coordinatie Infectiezlektebestnjding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

National Coordination Centre for Communicable Disease Control

RIVM Centre of Infectious Disease Control

Office hnx 1 internal nffirehnx 13 3770 RA Rilthcwen The Netherlands

10 2e

To LCI ^^@rivm nl

Subject Re SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Excuses Ps correctie ecdc heeft over mainland China valt Taiwan wel of niet daaronder

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10 2eOp 11 feb 2020 om 16 130 heeft| 10 2a g gmail com het volgende geschreven

Beste Labinf@ct

Kunt u mij toelichten waarom lei rivm een andere casus definitie aanhoudt dan ECDC Dan bedoel ik dat zij koorts

niet in casus definitie hebben opgenomen en geheel China noemen zonder bepaalde lokale uitzonderingen
Het is puur nieuwsgierigheid van uit mijn kant

Alvast dank voor het antwoord

Met vriendelijke groet

10 2e arts microbioloog te Deventer

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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To l@rivm nllH

10 2eCc @rivm nl]
From

Sent Tue 2 25 2020 5 30 38 PM

Subject FW Vraagje over COVID 19 Case definition en risico blootstelling

We hebben op de vorige mail nog een aanvulling zie hieronder in rood

groet

10 2e

Bedrijfsarts

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

101 26

www rivm n l i nfect iezie kten

10 2eFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 17 59

To LCI Voorwacht 10 2e @rivm nl

10 2» 10 2s |@rivm nl

Subject RE Vraagje over COVID 19 Case definition en risico blootstelling

Cc

Dat multinationals op velerlei aspecten rond COVID 19 met verschillende richtlijnen te maken hebben is al vaker

langsgekomen
Het Nederlands beleid is geent op Nederlandse richtlijnen met een eigen public health koers de Nederlandse

context nog geen gevallen gemeld en nationaie overleggen bv OMT

Er kunnen dus verschillen zijn met andere richtlijnen instanties in andere landen regio s

Heineken zal een keuze hierin maken waarbij voor de Nederlandse setting het Nederlands beleid als basis geldt en

elders afwegingen gemaakt worden van toepassing op die iokale context Wat betreft de Nederlandse adviezen

hiertoe zie rivm nl en arbo inf@ct https lci rivm nl covid 19 bijlage arbo infact weten we dat bedrijven
hiervan afwijken en de afweging om werknemers thuis te laten werken ruim toepassen dit is aan de

ondernemingen zelfom te besiuiten

10 26

Bedrijfsarts

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

10 2eT

www rivm nl infectieziekten

From LCI Voorwacht 10 2e gprivm nl

Sent dinsdag 25 februari 2020 17 23

10 2e 10 26 @rivm nlTo

Subject FW Vraagje over COVID 19 Case definition en risico blootstelling

Kun jij deze oppakken aangezien het vanuit een vraag is vanuit arbo perspectief
Alvast dank

Met vriendelijke groet
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10 2e

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

National Coordination Centre for Communicable Disease Control

RIVM Centre of Infectious Disease Control

Offing} hnx 1 internal nffipfihny n7 0 RA RiItl~inv pn The Netherlands

From LCI ^yggjg rivm ni

Sent dinsdag 25 februari 2020 16 51

To LCI Voorwacht j
Subject FW Vraagje over COVID 19 Case definition en risico blootstelling

10 2» |@rivm nl

Graag ter afhandeling
Hartelijk dank

10 2e 10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e



18325902

10 2e

Dubbel



18325903

To l@rivm nllH

10 2eCc @rivm nl]
From

Sent

Subject

Tue 2 25 2020 5 23 15 PM

FW Vraagje over COVID 19 Case definition en risico blootstelling

10 2e

Bedrijfsarts

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1

3720 BA Bilthoven

10 2e

www rivm n l i nfect iezie kten

10 2eFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 17 59

To LCI Voorwacht 10 2e @rivm nl

10«2e 10 {2e |@rivm nl

Subject RE Vraagje over COVID 19 Case definition en risico blootstelling

Cc

Beste

Even met^^J in cc overlegd
Dat multinationals op velerlei aspecten rond COVID 19 met verschillende richtlijnen te maken hebben is al vaker

langsgekomen
Het Nederlands beleid is geent op Nederlandse richtlijnen met een eigen public health koers de Nederlandse

context nog geen gevallen gemeld en nationale overleggen bv OMT

Er kunnen dus verschillen zijn met andere richtlijnen instanties in andere regio s

Heineken zal een keuze hierin moeten maken waarbij je voor de Nederlandse setting het Nederlands beleid zal

voeren en elders zal afwegen welke koers het best gevolgd wordt

Misschien heeft^^flnog aanvullingen

Fm^ls jij de vraag verder zou kunnen afhandelen bedankt en groeten
10 2e

10 2e

Bedrijfsarts

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T 030 274 3262

www rivm nl infectieziekten

10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e
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|@rivm nl]I0 2e

Ml 10 2e

10 2e [] 10 2e

10 2«

10 2To |@rivm nl] m

5 rivm nll

Cc |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent Mon 2 17 2020 2 16 09 PM

Subject RE OMT 2

Super dank je wel ^^^en ik pakken dit morgen ochtend samen op

Ik heb deze lijst alvast opgeslagen op de R schijf in onderstaande map

10 2g

Ik heb er ook zin in leuk om eens mee te maken

10 2eGroet

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden maandag 17 februari 2020 15 10

Aan 10 2e 00 2e 10J 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlm

|@rivm nlIS

10 26 10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nlCC

Onderwerp RE OMT 2

Beste collega s

Nav^^^s mail heb ik even de ROAZ regio s opgezocht https www lnaz nI acute zora Iandeliike acute

zorgkaart Vervolgens heb ik de deelnemers uit het platform hun organisatie naast de ROAZ indeling

gelegd Zie resultaat overzicht in bijlage

Er zijn dus 11 ROAZ regio s in totaal

• De umcv vertegenwoordiging dekt al 8 ROAZ regio s

• Voor Zwolle hebben we vertegenwoordiging vanuit het aangewezen traumacentrum Isala zkh

arts microbioloog Dus lijkt me goed
• Brabant hebben we wel vertegenwoordigd maar twijfel ik of deze voldoende is

• Een ROAZ regio is echter niet in het platform vertegenwoordigd Acute Zorg Euregio Twente dus

hier heb ik helaas geen voorstel voor vertegenwoordiging in het OMT

10 2e

Komen jullie hiermee uit

Groet

10 2e

10 2e 10 2e 5Jrivm nlFrom

Sent maandag 17 februari 2020 12 11

I0 2e I0 2e 10 2e 10 2ea rivm nl ^ ^ahMvmjTl
@rivm nl

To m

10 2e 10 2e|@ rivm nlIS

10 2e privm nlCc

Subject OMT 2

Beste collega s

We mogen weer Jawel er is een nieuwe OMT in de maak het zogenaamde SARS CoV 2 OMT 2 Het

thema is inhoudelijke voorbereiding op een toename van de zorgcapaciteit o b v scenario s

Deze scenario s worden woensdag met besproken en donderdag met VWS Indien VWS akkoord is10 2e
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gaan we serieus aan de slag met de voorbereidingen Jullie behoren tot de uitverkorenen

Wat ik nu vraag
• Bepaal samen met seer fliEMDlpn

maart dus op maandag of dinsdag
• Vraag welke bureauredacteur kan helpen
• @

zullen worden uitgenodigd informeer hen nog niet hierover

• De ingang voor de voorbereidingen zullen de ROAZ zijn zoek aub uit welke ROAZ niet in het

platform zijn vertegenwoordigd en kom met een voorstel voor deelnemers

microbiolooq infectioloog
• Vraag aubllB^om ook de vertegenwoordiger van de NVALT longartsen op de OMT lijst te zetten

hij heeft de naam

• Laat mij aub een overzicht zien met de potentiele deelnemers vaste leden OMT aangevuld met

arts NVALT deelnemers platform A ziekten aanvulling met namen van ROAZ die niet in het

platform zitten deadline woensdagmiddag 13 00 uur

• Laat bureauredacteuren secr de ruimte reserveren

10 Ze een datum waarop en ik kunnen in de week van 910 2e

10 2e maak een lijst van de deelnemers van het platform A ziekten een aantal daarvan

Planning voor later

Indien VWS akkoord is met de scenario s dan gaat er vrijdag een uitnodiging uit naar de deelnemers

inclusief met scenario s met het verzoek om zich al hierop voor te bereiden Dit bespreken we later deze

week

Zin in Ik wel groetjes ^^^

PS ik zit bij de ECDC dinsdag en woensdag ben bereikbaar per mail

10 2a arts M G

10 2e

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e www rivm nlT

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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10 2» |i 10 2

|i 10 2e

To rivm nl] ■

l@nhg orgl M
@nhg org]

@nhg org] MlfeDl @nha ora1

10 26 10 2e|@nhg org] @lhv nl|BB^a@lhv nll
m

10 2eCc Communicatiel
10 2eFrom

Sent Fri 2 28 2020 3 36 41 PM

Subject RE Aanpassing casusdefinitie COVID 19 Noord Italie

Dank je wel Wij hebben nu de casusdefinitie in het NHG dossier en in de veel gestelde vragen en in het nieuwsbericht als link naar

de rivm opgenomen omdat we al verwachtten dat het steeds zou veranderen Dat komt dus goed

Thuisarts zullen we met 10K2e |opnemen

Groeten bedankt en voor zover mogelijk een fijn weekend

10 2»

10 2e I0 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 28 februari 2020 16 30

Aan 10 2e@nhg org |@nhg org
m m m m

10 2e 10 126nhg org

Onderwerp Aanpassing casusdefinitie COVID 19 Noord Italie

Urgentie Hoog

|@nhg org |@nhg org |@lhv nlm m m

Beste collega s

Vanwege de toename van het aantal patienten en de importcases in Nederland is de casusdefinitie voor Noord Italie

uitgebreid naar de provincies Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte zie onderstaand

Lab inf@ctbericht Deze berichten zijn vertrouwelijk dus svp niet integraal doorsturen Wel kunnen jullie je

desgewenst vanuit de NHG en LHV op deze berichtenservice abonneren

Met vriendelijke groet

10 2eDr

arts M G infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven

From RIVM Lab lnfact ^@nieuwsbrieven rivm nl

Sent vrijdag 28 februari 2020 14 28

|@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

10 2e 10 2eTo

Bekijk online
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Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 februari 2020

Dit is een gecombineerd B@l 10 2« @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek
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bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis in Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maarheeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefinitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten rminste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat baar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratoria op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen
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Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische

laboratoria die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronder de regionale

opschalingslaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronder de regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicaties is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afepraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor kllnische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COV1D 19
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Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling gei ndiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gefnstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daafouiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw
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regio Het nummertevinden oo www aad nl

• RIVM LCI tel 030 2747000 ook buiten kantooruren berelkbaar

• RIVM dd viroloog 030 2748558 ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

7033431 buiten kantooruren 010 7040704

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM falaemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM

Clb RIVM M
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e 1 10 2e Erasmus

Clb RIVM Hi
Clb

MC 10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e I0 2e Clb RIVM 10 2e

RIVM 10 2e

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel
bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Een overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten
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Service

1Q 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden I Wiiziq voorkeuren I Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u veizocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg int vandaag

contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

rm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resul

This mess

requeste
transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

you by mistake you are

isks inherent in the electr

was sent to

g from the r

age may

id to info
ige

I tin onic

Dit Bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het

Nederlands Huisartsen Genootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten This message may contain information that is

not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The Dutch College of General Practitioners accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electr onic transmission of messages
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10 2» || 10 2 [
10 2e | 10 2e

10 2e

To ®rivm nl]

H@rivm nl]

irivm nl

10 2eCc rivm nl]
10K2e || @rivm nl]

Signaleringsoverleg
Thur 2 20 2020 1 59 49 PM

From

Sent

Subject FW Concept SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 14 30u retour

ConceDtSQverslaa2QQ22Q20 HR SB docx

Beste alien

Dank voor jullie feedback op het COVID signaal Hier de wat mij betreft definitive versie Evt laatste

opmerkingen hoor ik graag zsm

de verduidelijking over aanpassing casusdefinitie met betrekking tot gebieden met

vermoedelijke endemische transmissie heb ik op verzoek van LCI weg gehaald

m 10 2«

Groeten ^

11 1 concept
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11 1 concept

10 2» 10 2® @rivm nlFrom

Sent donderdag 20 februari 2020 13 27

To Signaleringsoverleg j 10 2S |@rivm nl

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE Concept SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 14 30u retour

Cc

Hierbij commentaar van I0 2e 10 2een

Groet
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10 2e

From Signaleringsoverleg j
Sent donderdag 20 februari 2020 11 00

rivm nl

10 2b @rivm nl

Sinymmb
@rivm nl

J ®rivrnm

10 2e

10 2e | 10 2e

10 2b

10 2e g 10 2e

10} 2e
_

10 2S

10 2e g 10 2e

io 2a IgHWWHB
10 2e g 10 2e

10 2e

10 2» g
10 2e

10 2e gJH
S 1» |2 J

10 2e g 10 2e

10 {2e

S 10 2e

10 2e

l 10 2e

10 2s g 10 2e

l 10 128

10 2e|g 10 2e I
10 2e

S 10 2e

10 2s 10 2e 10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e

10 2e^B@rivm nl

grivm nl |
lgrivm nl

Sjwmml^M
rivm nl H

To m

E10 128

BlHBlffflS 10 2e g 10 2e

10 2e

10 2e

@rivm nl

E 10 2e

E 10 2em

1
10 2b

10 2S

10 128

10 2b

10 2e nvwa nlSrivm nl |
l@rivm nl 10 2e g 10 2b

10 2e

|grivm nl Q
10 28 |grivm nlm

10 2s 10 2 1 10 2fi 10 2sn] lgrivm nl |grivm nl

10 2e 10 2erivm nlm

E10 2« 10 2b 10X26 10 2brivm nl fflrivm n I ■

| NVWA10 2b io p i io 2 10 2a 10 2b

10 2b

gn
10 2b g 10 2b

101 2 0 2b g 10 2b

lO 2e 1OH2 I 10 {2e g 10 2b

g 10 2e

10 2e

10 2b

S 10 2e g
10 2e ioj 24 10 2e g
BS 10 2

10 2

10 2e

@rivm nl |
l@nvmml
I^^M@rivm nl

10

10 2eNVWA nl lU31 Si

{Snivgl nl10 128 g 10 2b |grivm nl

E 10 2»

SBBBH 10 2b g 10 2e E
10 2e

10 2b 10 2b

10 128 grivm nl

10 2e 10 2e

10 128 g 10 2e

10 2e

10 128 10 128 10 2e

10 128 g 10 128} |gff IBl B8| 10

I10 2a g 101 28

10 128U 0 E B rP

10 2e g 10 2e fs
1 10 2e EBWWHIS 10 120 g 10 2e

j I10 2e 10 128

| 10 2e g 10 2e ISBWi

BSISfH 10 2e

10 2e ^@£ivrn_n_l
10 2e M@rivmm] 10 2e

10 2e l oK2 io 2ci NVWA

1 0 rivm nl NVWA

GJvwa r

10 2e

10 2e

10 2e

i10 2a

10 2e

10 2e 10 2a
■

10 128 10 128 10 2e I0 2e

10 2e

10 26

10 2e |
10 2e

10 26

ioK2e mug
10 f2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 128 g 10 28

10 2e

10 2e

10 2e

10 128 g 10 2a IggBfflBigj 10 2a

10 2e g 10 128 gj
^ 10 2a g 10 2e

10 2e

10 128

fgltWnliTBl 1 Q 2e WBSBBm

g 10 2b BBIIB1BBI I10 2e

io 2e 10 126 MwlMiWlI10 128

p1 10 2a10 128 aia io 2a

10 2e g 10 120

®l io 2e

WSSi» •

kJJl IlT

10 120 I

10 128

10 2e nij i 10 2e ■gl
H0 2e no i2e IHHIBHop 10 2e

grivm nl

Subject Concept SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 14 30u retour

Beste collega s

Hierbij het concept SO verslag van vandaag

Opgenomen signalen deze week

Binnenlandse signalen
Er zijn deze week geen binnenlandse signalen

Buitenlandse signalen

3500 Verdere verspreiding van SARS CoV 2 vervolg
Xxxx Internationaal genetisch duster van OXA 244 producerende Escherichia coli in Europa

Reacties en commentaar ontvang ik graag voor 14 30u retour zodat ik het tijdig kan verwerken Alvast bedankt

Met vriendelijke groet B
PTiff]
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m

i
m

Epidemiologie en Surveillance

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 interne postbakpi
3720 BA Bilthoven

E mail

Website http siqnalen rivm nl

l@rtvm nl10 2e
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I Blfliaa@ggdhvb nll111 10 2e

di io 2e pronan
10 2e l 10 2e

10X2e

To 0 |@vggm nl]H

|@ggd groningen nl]310H2e

@ggdru nl] |@rivm nl] Q
10 28

10 2B |] 10 2e

10 2e

@vggm nl]

@rivm nl]Cc

From

Sent

Subject RE Corona info 17 2 voorstel diagnostiek door GGD en

Mon 2 17 2020 1 42 51 PM

Het zal voor ons |
dit zal eerder 13 uur zijn

| nog best lastig zijn om de monsters voor 12 uur op het Erasmus te laten bezorgen10X28

Onze voorkeur zou eigenlijk uitgaan naar twee momenten per dag s ochtends en aan het eind van de dag Op die

manier blijft ook voor de uithoeken redelijk gewaarborgd dat de testuitslag binnen een redelijke tijd bekend is

zonder dat wij s avonds laat of s ochtens om 5 uur op pad moeten

Bedankt voor het meedenken IIMfeQl

Groet 10 2e

10 2e 10 2e |@ggdhvb nlVan

Verzonden maandag 17 februari 2020 14 05

Aan b
_ ] @vggm nl

@ggdzl nl I

l@ggd groningen nl J

pM@ggdzhz nl

| 5 ggdhn nl J

Ej

2e |@ggdru nl |@rivm nl

|@vggm nlRJ m

[J22£2ll@rivm nl

Onderwerp RE Corona info 17 2 voorstel diagnostiek door GGD en

CC m

Klinkt als een goed voorstel

Wat wel de consequentie is dat als je in de ochtend een aanmelding krijgt je de uitslag pas eind van de ochtend de volgende dag
hebt

Het zal wel een uitdaging worden om de spullen door de week om 12 uur op het Erasmus te krijgen als zij dit ook gaan doen Je

bent namelijk ook afhankelijk van de snelheid van de koerier We hebben er ook geen ervaring mee en het is vooral een what if

vraag nog voor ons In heel de regio is nog geen bemonstering geweest namelijk
Het wordt dus uitproberen

Groet

1O 20

nl

Verzonden maandag 17 februari 2020 13 41

Aan

10 28Van

l@ggdzl nl ^1O 20 10 2e

1O 20

l@ggdzhz nl

l@ggdhn nl 3B@ggdhvb nl

10 2b 10 2b 10 2e|@ggd groningen nl @rivm nl

l@vggm nlRj m

B^aB@rivm nlCC

Onderwerp RE Corona info 17 2 voorstel diagnostiek door GGD en

m

Er is nu veel variatie in hoed GGD en deze taak uitvoeren m n m b t tijden wanneer beschikbaarheid geregeld is

De onduidelijkheid over tijden wanneer er getest wordt in het lab draagt hier aan bij

Een opdracht om monsters voor 12 uur aan te leveren bij het lab geeft de flexibiliteit om beschikbaarheid anders in te richten

Het hangt natuurlijk af van het aantal bemonsteringen dat plaatsvindt Indien sporadisch dan kan het prima op deze manier

Indien het aantal bemonsteringen oploopt is het misschien nodig de bemonster en test tijden weer te verruimen

Spoed moet inderdaad altijd mogelijk blijven cas by case

Met vriendelijke groet
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10 2e arts MPH

10 2s

10 2e

10 2S

Afdeling Infectieziektebestrijding V6GM

10 2eT

10» 2e @vggm nlE

W www vggm nl

r
k

Gelderland Midden

OOKIKZETMIJ INTEGEN

ANTIBIOTICARESISTENTIE

I

“

CAARWCROTlEOEREENeETERVANNl KENING

^^^^J@ggdzhz nl10 2eVan

Verzonden maandag 17 februari 2020 11 54

Aan 10 2e

10 2e g 10 {2e

Q 10 2e

10 2e

10 2e

10 {2e £ 10 2«

10 2e B

10 2e E C0 C2e

10 2e g {10 2e

10 2e ■

®ggd|Lnl gggdhn nl ||M|
@ggdru nl Q|@ggdhvb nl j [

@vggm nl |
l@vggm nl

@rivm nl

Onderwerp RE Corona info 17 2 voorstel diagnostiek door GGD en

l@ggd groningen nl |
@rivm nl10 2

10 2e 10 2sCC

In overleg toegevoegd in cc ben ik wel even benieuwd hoe jullie tegen het voorstel van 10 2e |en mij aankijken

Voorstel diagnostiek door GGD incl piket

Door RIVM wordt dx voor corona om 12u ingezet Onduidelijk wat de werkwijze van het Erasmus is Ons voorstel is elke GGD de

opdracht te geven om te zorgen dat materiaal om 12u in het laboratorium kan zijn Afhankelijk van de regio kan dan de piket

ingericht worden bijvoorbeeld in midden land geen piket in de avond en in weekend tussen 8 en llu

IMB bij materiaal uit de uithoeken van het land kan gebeld worden met lab om monster aan te kondigen en kan even gewacht

worden met inzetten

IMB er dient wel een mogelijkheid te blijven om ook met spoed materiaal in te kunnen zetten bijv bij veel onrust media aandacht

Dit voorstel heb ik met^^^^besproken Die gaat er even een nachtje over slapen Kan nog niet meegenomen in labinf@ct van

vanmiddag

Groetjes [fU22]
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10 2eVan

Verzonden maandag 17 februari 2020 11 53

Aan 10 2e 10 2e

10 [2e g 10 2»

10 2»

10 2e E 10 2e [
10 2e g 10 2e

10 2s f§|

Sggdzl nl @ggdhru2] ||Mj
B@ggdrir nl 7B10 2e g 10 2e

E 10 2e

10 2«

|@ggdhvb nl I

@vggm nl |
| Svggm nl

Onderwerp Corona info 17 2

|@ggd groningen nl |
@rivm nll 10» 2e10 2e

10 2e @vggm nl

jsloot telefonisch aanHierbij mijn verslag van kick off vanmorgen 10 2e

Kick off

• Van het weekend veel activiteit rondom cruiseschip Westerdam GGD en zijn hierover gei nformeerd d m v Inf@ct
o Minbuza probeert alle passagiers te vinden

o Alle GGD en met passagiers in hun regiozijn hierover gisteren gefnformeerd door het LCI met het verzoek contact

met hen te zoeken Daarnaast is aan personen gevraagd zich te melden bij hun GGD

o Invoeren van passagiers dient te gebeuren in HPZone volgens instructies van

rondgemaild deze casus is gelijk een mooie test

o Passagiers dienen ingedeeld te worden hoog en laag risico Hiervoor zijn brieven gemaakt
o NB er is bewust in de brief voor hoog risico niet een zin opgenomen over wel niet werken Dit kan per casus

besproken worden met het LCI Voorstel vanliiaitfllis eigenlijk om elk hoog risico contact 2 weken niet te laten werken

cf SARS in 2003 Dit wordt waarschijnlijk vrijdag besproken in responsteam
• Er zijn statements vanuit de WHO gekomen die niet stroken met de uitgangspunten van het RIVM o a besmettelijkheid
van asymptomaten Dit wordt meegenomen naar bijeenkomst ECDC dooi^^^Jen^^^op woensdag Hier gaat geprobeerd
worden om voor Europa een casusdefinitie en een manier van werken op te stellen

• Organisatorisch
o Dinsdag 18 2 geen responsteam

o Vrijdag 21 2 wordt reponsteam langer
o Waarschijnlijk volgende week OMT over gevolgen voor de zorg Er wordt gekeken wie hiervoor uitgenodigd gaat

worden bijvoorbeeld platform A ziekten en ROAZ

• Waarschijnlijk voIgt later vandaag een Labinf@ct over wijziging dx zoals^^^al mailde op 14 2

en^^^^ zijn vrijdagimze

Voorstel diagnostiek door GGD incl piket
Door RIVM wordt dx voor corona om 12u ingezet Onduidelijk wat de werkwijze van het Erasmus is Ons voorstel is elke GGD de

opdracht te geven om te zorgen dat materiaal om 12u in het laboratorium kan zijn Afhankelijk van de regio kan dan de piket

ingericht worden {bijvoorbeeld in midden land geen piket in de avond en in weekend tussen 8 en llu

NB bij materiaal uit de uithoeken van het land kan gebeld worden met lab om monster aan te kondigen en kan even gewacht

worden met inzetten

NB er dient wel een mogelijkheid te blijven om ook met spoed materiaal in te kunnen zetten bijv bij veel onrust media aandacht

Dit voorstel heb ik metJUjflj^Jjesproken Die gaat er even een nachtje over slapen Kan nog niet meegenomen in labinf@ct van

vanmiddag

10 2e en

Wordt vervolgd

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat

gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen
dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij

helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen

dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen
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Openbaamaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan
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10 2» |i {10 2a

10 2e |] 10 2e

To 3 rivm nl] jnhg orgl ateihg org]

@nh g o rg]

H@nhg org]

Cc @nhg orql inhq orgl
10 2e

Hl»l2e | lQ 2e

|@nhg org] |@lhv nl] M

@n hg org]
From

Sent Fri 2 7 2020 12 01 36 PM

Subject Re concept SPOED Lab inf@ct 11

20200207 Flowchart Corona pdf

20200207 Flowchart Corona pnq

10 2S

Besten

Voor telefonische triage in de praktijk heeft de aanpassing volgens mij WEL gevolgen Bijgaand de aanpassingen in ons nog niet

gepubliceerde stroomschema

Tekstueel is op basis hiervan de dossiertekst en het nieuwsbericht vlot aan te passen

• Toevoeging op plaatsen waar China staat het vaste land van en exclusief Hongkong Macau Taiwan

De casusdefinitie aan te passen naar EEN van de volgende verschijnselen en vervolgens alleen hoesten kortademigheid

10 2e 10 2e mee eens

Zo ja dan kunnen [j]jjgj en er volgens mij vlot mee uit de voeten

@l l@l g1 10 2e

Ik ben rest van dag met patienten bezig lukt niet meer te reageren

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

[jj

nhe orgm

J uw
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n « o

a
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BIBBGl

O n n
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Huisartsen

Genootschap

i30

3 0
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3 0 C 3 O C 3 OC 3 0 C SOOuwOOC
sse see see aoe icoaoooe

3 DC

rir irr mr mr innr3 ac

BBC

jOl SBC

so a u d a p

r n n n r

Domus Medica

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

www nhg org

www thuisarts nl

| @rivm nl10 2«Van

Datum vrijdag 7 februari 2020 om 11 40

Aan 10 2e 10 2»10 2e10 2e

Onderwerp FW concept SPOED lab inf@ct 11

Hoi 10 2e

Zoals al eerder aangekondigd is vandaag de casusdefinitie voor 2019 nCoV aangepast
Klinisch criterium is koorts EN hoesten of kortademigheid



18886762

Epidemiologisch criterium heel China exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

Voor de telefonische triage heeft dit geen consequenties maar voor instellen diagnostiek extramuraal wel

Graag even telefonisch overleg

Tel

10 2eFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 11 31

|@rivm nl10 2e 10 2e | 5 rivm nlTo M m mj

|@erasmusmc nl

^|@rivm nl

@rivm nl

|@rivm nl

^T
m n l

|@rivm nl m

10 2eCc IDS ddmicrobioloog j
Subject concept SPOED Lab inf@ct 11

Importance High

|@rivm nl

Vandaag graag voor 12 uur jullie commentaar
We willen dit bericht vanochtend nog verzenden

Met vriendelijke groet

10 26Dr

arts M G infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

1° 2e]

Tel |
10 2e

Fax

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg in t vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this messa

id to info
you by mistake you are

isks inherent in the electronic

was sent to

g from the r

ige

Itinrm the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resurequeste
transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit Bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u met de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het

Nederlands Huisailsen Genootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten This message may contain information that is

not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The Dutch College of General Practitioners accepts no liability for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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10 2«To @rivm nl]H

eFrom

Sent

Subject RE CONCEPT SPOED Lab inf@ct
CONCEPT SPOED fLab inf@ct 8 oom HtW docx

Sat 2 1 2020 11 47 56 AM

10 2eBeste

Bijgevoegd mijn opmerkingen vragen

Ik vraag me met name af of dit consequenties heeft als de huisarts de GGD belt met een terugkerende reiziger uit

China niet Wuhan met mogelijk toch een longinfiltraat eventueel ook klinisch gediagnosticeerd door de huisarts

Niet elk longinfiltraat wordt door een huisarts doorgestuurd naar het ziekenhuis Zou dat in dit geval toch moeten

En moet de klinische diagnose bevestig worden middels een X thorax

Of is het niet nodig dat alle matig zieke mensen komend uit China met een mogelijk longinfiltraat nu meegenomen

worden

10 2eGroetJ

@rivm nl

Verzonden zaterdag 1 februari 2020 12 18

Aan

Onderwerp FW CONCEPT SPOED Lab inf@ct

Urgentie Hoog

10 2« 10 2eVan

10 2e 10 2e |@ggdzl nl

10 2e

10 2e

10 2»

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2s

10 2e 10 2e 10 2 10 2e

10 2e 10 2e 10 2« 10» 2e

10 2e 10 2» 10 2e

Dubbel

10 2e
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To MfiMfeDM@irivm nn

BESH@n^andermc nl

Thur 2 27 2020 7 35 08 AM

From

Sent

Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirussnfectie 19

Voor mij even ter verduidelijking over onderstaand stuk

De opschalingslaboratonazijfi volledig operationeel alsze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten sjccesvoi hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratcrium is sprake

van een bevestigde patient

Betekend dus dat als ik NU een potentiele patient ontvang en deze naar UMC Utrecht stuur dat zij het vervolgens doorsturen naar

jullie en dan krijg ik pas een definitief rapport

Met andere woorden er zit vertraging in de uitslag en kan het beter direct naar Erasmus RIVM sturen

Graagje reactie hierop

Groeten

10 2e

10 2e

Dubbel

10 2e10 2e
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Dubbel
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Dubbel
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Dubbel
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10 2e 10 2e 10 2e 1 10 2b

10 2e 10 2s 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2
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10 2e

Dubbel



18890976

To UiaM@rivm nll

From

Sent

Subject RE AMCU gaat zelf testen

Fri 2 21 2020 8 31 13 AM

Hoi

Dank voor de update Ik hoorde het al op de gang van^^Jdat de samenwerking met Suriname goed verloopt
Leuk

Antwoord aarj^ lijkt me ook prima En dan zuchten we en gaan we vrolijk verder ^

Gr 10 2e

I0 2e 101 20 @rivm nlFrom

Sent donderdag 20 februari 2020 23 01

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject RE AMCU gaat zelf testen

Hoi I0 2e

Na sturen email heb ik analiste uit Curacao aan de lijn gehad Hetzelfde als Suriname hebbenzehulp nodig bij
doorrekenen van de primer probe mixen Suriname is al een eind onderweg met opzetten UQjJgg]en
goede contacten met ze om bij te staan met raad en daad Wordt erg op prijs gesteld door hen

hebben10 2e

heb ik dit laten wetenAan

Voorlopig testen we verdachte gevallen die door de triage komen van LCI centraal Dat heeft ook te maken met a lies wat gelijk van

start gaat ivm potentieel follow up door GGD Een belangrijk punt is ook dat we nog geen positieve gevallen hebben gezien in NL

en confirmatie noodzakelijk is Dat zal bij de eerste gevallen als testen uitgerold wordt ook zo zijn Uit diverse landen zijn al

inconclusive resultaten met verschillende testen gemeld Dat is ook een reden om het nog centraal te houden en kennis op te

bouwen die we dan met de opschalingslabs kunnen delen als zij ingeschakeld worden bij testen

10 2e

Mvq
10 {2e

10 28 0 2b l@rivm nlFrom

Sent donderdag 20 februari 2020 22 45

@rivm nl101 26 101 20To

Subject RE AMCU gaat zelf testen

Helemaal gelijk Heb het geprobeerd uit te leggen Zolang AMC niet weet hoe ze presteren zouden ze zelf ook beter moeten weten

1O 20 10 2» @rivm nlVan

Datum 20 februari 2020 om 20 51 18 CET

Aan Brivm nl20

2e @rivm nlCC

Onderwerp RE AMCU gaat zelf testen

Ik houd mij aan mijn eigen opgestelde regels Code panel wordt pas gebroken zodra a lie laboratoria hun resultaten

hebben gerapporteerd Dat geldt ook voor de resultaten van de verdunningsreeks van de runcontrole

10 14 zijn binnen van de rest is de eindverantwoordelijke contactpersoon op vakantie

Suriname is druk bezig Uit Curacao nog geen bericht

Met vriendelijke groeten

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e

10 2«

10 2e 10 2e 10 2S

10 2S 10 2e 10 2«

10 2e

10 2»

dubbel

10 2e

10 2e

10 2e
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10 2e

dubbel
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1C 2b [ ]0 2e

10 2e

10 2e

To @rivm nll irivm nl] WMJMI@hvm nnm m

10X26Cc @rivm nl] rivm nl]
From

Sent

Subject

Mon 2 3 2020 7 14 06 PM

RE Diagnostiek algoritme

De lab vragen graag iig voorleggen aan 10 2e

Groet 10 2eJ

|@rivm nlVan

Datum 3 febman 2020 om 17 48 08 CET

10 2e 10 2e

|@rivm nl |
Aan

CC I |@rivin nl10 2e 10 2e 10 2e

|@rivm nl

Onderwerp RE Diagnostiek algoritme

m

Hoorde van collega s dat jij dienst van MiuaaDiweer overgenomen hebt Zo jij naar de bijlage willen kijken
Er blijken ook meerdere laboratorium BSL 2 vragen op LCI binnen te komen die zoek ik morgen op en leg die

dan ook graag voor om te kijken of we daar iets over op kunnen nemen in deze toelichting

Morgen meer

Groet BEB

10 2eVan

Verzonden maandag 3 februari 2020 14 18

Aan 10 2e I0 2e|@ rivm nl |@rivm nl

|@rivm nlCC m

Onderwerp RE Diagnostiek algoritme

10 2sen

Ik weet niet of jullie ondertussen informatie verstuurd hebben

want dat heb ik dan niet ontvangen Ik heb onderstaande adviezen aan de aanvullende informatie van

I heb ik dus ook geen

10 1d

10 2enaar

het diagnostiekalgoritme toegevoegd Op de vraag Moet het nog naar

antwoord op gezien

10 2e

Voor nu is de aanvullende informatie van het diagnostiekalgoritme nu goed wat jullie betreft

En als dit voorlopig de laatste versie is moet hij dan nog door naar 10 2e

Hoor graag

10 2e

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM — Centrum Infectieziektebestrijding

W www lci rivm nl

10 2sT

A Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2e
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10 2e 10 2e @vggm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 12 36

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject Diagnostiekalgoritme

En het punt over de verzending kan nog uitgebreid worden met de specifieke instructies uit infact 5

Ik heb^^^^opmerkingen van vrijdagmiddag nog niet verwerkt

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

10 2a 10 [2e @vggm nlVan

Datum 31 januari 2020 om 17 02 11 CET

Aan

Onderwerp RE vraag^^^ hoe pnuemococcen kweek in te zetten

10 2e 10 2e 10 2e 10 2el@rivm nl @ rivm nl

10 2e

Hierbij het stukje over laboratoriumveiligheid verwerkt in de aanvullende informatie van het

diagnostiekalgoritme Er is dus niks veranderd in het algoritme Is het duidelijk en correct op deze

manier

Moet het nog naar 10 2e

Groeten

10 2e

@rivm nnFrom

Sent vrijdaq 31 januari 2020 16 44

10 2e 10 2e

10 2eTo

Subject RE vraag 3^oe pnuemococcen kweek in te zetten

Ja stuur ook naarMUISM

Groet

10 2e 10 2e @vggm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 16 42

Aan 10 2e 10 2e l 5 rivm nl

Onderwerp Re vraag Afke hoe pnuemococcen kweek in te zetten

Naar wie wil je dat ik het concept stuur Sowieso naar jou voor een check ^^^^^seft het al goedgekeurd Ook naar

10 2e

Groeten

10 2e AIOS LCI

10 2e 10 2Op 31 jan 2020 om 16 34 heeft |@rivm nl het volgende geschreven
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Ik had willen voorstellen om het iets duidelijker in het lab inf@ct te zetten maar ik nu pas

dat ik vergeten ben het bestand aan mijn mail te hangen
Als het onderstaande stukje LaboratoriumveiligheicT wordt toegevoegd aan het

diagnostiekalgoritme is de info beschikbaar REi^lheeft
gebracht

|al op de hoogte10 [2e

Groet

\

10 2e 10 2e 1 5 rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 15 57

Aan 10 2e 10 2e| 5 rivm nl

l cprivm nl I
| S rivm nl

m

p erasmusmc nlm m

10 2eCC IDS ddmicrobioloog ]
Onderwerp RE vraag^^0hoe pnuemococcen kweek in te zetten

l@rivm nl

Door het onderwerp Pneumococcen zie ik nu pas de inhoud van deze mail

Het is dus nog niet meegenomen in het inf@ctbericht van vandaag Wei staat daar een zin

in dat er binnenkort informatie toegevoegd zal worden over materiaal voor differentiaal

diagnostiek

Groeten

10 26

10 2e 1D 2e 5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 14 14

10 2e 10 2e 10 2e

I Serasmusmc nl

|@rivm nlTo H

10 2« 10 2e 10 2eCc IDS ddmicrobioloog

Subject RE vraag^^^hoe pnuemococcen kweek in te zetten

5 rivm nl 5Jrivm nl

Mooi stukje Eens

Voor inf@ct dan een kopje en zin

H 1

Kan dat mee

Mvg

10 2e

10 2e 10 2e S rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 13 42

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e■|^jjvm1ni |
|@erasmusmc nl

|@rivm nlTo m

m

10 2S 10 2e 10 2eCc IDS ddmicrobioloog

Subject RE vraag^^ hoe pnuemococcen kweek in te zetten

@rivm nl @rivm nl
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Hoi

Hierbij mijn voorstel voor de tekst over biosafety en differentiaal diagnostisch werk

Ik heb me gebaseerd op CDC en PHE richtliinen PHE is iets voorzichtiger dan CDCJ 10 2g

10 2g

10 129 PHE verwijst naar een BSL

3 lab

De tekst is wat lang voor in het lab inf@ct zelf wellicht zo opnemen in het

diagnostiekalgoritme en verwijzen met een zin in het Lab inf@ct

Groet

10 2e

10 2e 10 2a l@ rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 12 39

Aan 10 2e g
10 2» g 10 2s

mmM 101 29

10 129 5 rivm nl

| 5 rivm nl IDS ddmicrobioloog
■■■■10 2e 10 2eQrivm nl |

B 5 rivm nl

Onderwerp RE vraag^^^hoe pnuemococcen kweek in te zetten

CC



18895946

Voor de snelheid lijkt mij dan dat we de brain power van CDC maar even gebruiken en hun

richtlijn overnemen Ik kan met hun richtlijn leven Dan kan het vandaag nog mee naar

buiten

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 12 09

|@rivm nlTo

| g rivm nl IDS ddmicrobioloog10 2« 10 2»rivm nl |
l@rivm nl

Cc

iXu

Subject RE vraag^^^hoe pnuemococcen kweek in te zetten

We hadden het er al over dat we hier iets over moeten opschrijven in de toelichting bij het

Dx algoritme en benoemen in het lab inf@ct

Hebben we voor MERS daar expliciet iets over opgeschreven Ik zie het niet in de LCI

richtlijn of bijlagen staan

Heeft ECDC daar iets over gezegd is iemand daar iets over tegengekomen Ik zie het niet

op hun site staan maar er is inmiddels zoveel geschreven

CDC heeft er gelukkig een richtlijn over opgesteld

https www cdc aov coronavirus 2Q19 ncov lab lab biosafety
auidelines html CDC AA refVal https 3A 2F 2Fwww cdc qov 2Fcoronavirus 2F2019

ncov 2Fla b biosafetv quidelines html

Als onderdeel van hun info voor labs https www cdc qov coronavirus 2019

nCoV lab index html

The following activities may be performed in BSL 2 facilities using standard BSL 2 work

practices
• Pathologic examination and processing of formalin fixed or otherwise inactivated tissues

• Molecular analysis of extracted nucleic acid preparations
• Electron microscopic studies with glutaraldehyde fixed grids
• Routine examination of bacterial and mycotic cultures

• Routine staining and microscopic analysis of fixed smears

• Final packaging of specimens for transport to diagnostic laboratories for additional testing

Specimens should already be in a sealed decontaminated primary container

• Inactivated specimens e g specimens in nucleic acid extraction buffer

The following activities involving manipulation of potentially infected specimens should be

performed as above and in a Class II BSC

• Aliquoting and or diluting specimens
• Inoculating bacterial or mycological culture media

• Performing diagnostic tests that do not involve propagation of viral agents in vitro or in vivo

• Nucleic acid extraction procedures involving potentially infected specimens
• Preparation and chemical or heat fixing of smears for microscopic analysis

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 11 46

@rivm nlAan

10 2» 1Q 2e^|^riyrnLnl @rivm nlCC
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Onderwerp vraag^^Shoe pnuemococcen kweek in te zetten

10 2eIk kreeg vraag van

2019 nCoV verdachte patient Kunnen ze die op BSL 2 niveau inzetten of moet dat zoals bij
SARS en MERS op BSL 3 niveau Tegelijkertijd de vraag of dat via labinf@ct inf g ct

|over inzetten van pneuomococcen kweek van een

gecommuniceerd kan worden Ze heeft argumenten nodig en inschatting is anderen ook

Kun jij je daar over buigen En misschien ook iets over opnemen in labinf@ct inf@ct Gaat

feitelijk in het algemeen om hoe om te gaan met klinische materialen in het lab en

bepalingen van een verdachte patient in te zetten voordat uitslag over 2019 nCoV bekend

is

Ik heb persoonlijk terug te koppelen als er nog niet iets over via

labinf@ct inf@ct is of wordt gecommuniceerd

Met vriendelijke groeten

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden raaakt bij e mail gebruik van SSL TLS

zodat gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er

zorg voor te dragen dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict

ondersteuningspartij kan u hierbij helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e

mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan

door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en

volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt gee

voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van bei

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

n aansprakelijkheid
richten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat

gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen
dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of let ondersteuningspartij kan u hierbij

helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen

dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan
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|@iineen nr[^QQ^^|@ineer nl]2«To
• »From

Sent

Subject

Fri 2 28 2020 3 33 02 PM

Aanpassing casusdefinitie COVID 19 Noord Italie

Beste 10 2»

Vanwege de toename van het aantal patienten en de importcases in Nederland is de casusdefinitie voor Noord Italie

uitgebreid naar de provincies Lombardije Veneto Emiglia Romagna en Piemonte zie onderstaand

Lab inf@ctbericht Deze berichten zijn vertrouwelijk dus svp niet integraal doorsturen Wei kun je je desgewenst
vanuit InEen op deze berichtenservice abonneren

Met vriendelijke groet

10 2»Dr

arts M G infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziekten {LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 postbak 13

3720 BA Bilthoven

10 2e

10X2e

10 2e

10 2e I0 2e

Dubbel

10 2e10 2e
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10 2e 10 2s 10 2e 1 10 2e

10 2» 10 2e 10 2«

10 2a [10 2e 10X20

I0 2e

Dubbel

10 2e
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10 2e || t10 2»To @nhg orgl inhg org]p]

10 2e |j 10 2e

10 2e IH l lll 10 2e

10 [2e ■

I@nhg orgI |@nhg org]gnhg org]

^@lhv nl]
From

Sent Fri 2 28 2020 3 30 22 PM

Subject Aanpassing casusdefinitie COVID 19 10 2a

Beste collega s

10 2a

Met vriendelijke groet

10 2eDr

arts M G infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus l|
3720 BA Bilthoven

10 2e

10 2e

10 2e

From RIVM Lab lnfact 0@nieuwsbrieven rivm nl

Sent vrijdag 28 februari 2020 14 28

|@rivm nl

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

I0 2e 10 2eTo

Bekiik online

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 februari 2020

Dif is een gecombineerd S@| I0 2e @ctbericht



18911856

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bencht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefnltie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis in Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie
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10 2a

Daamaast is er opIilJKDJsorake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusd finitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

10 2a

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd
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Elke persoor waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat haar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om uit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratoria op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overieg met het LCI meldingsplicht groep A bi]

een van de centraie laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische

laboratoria die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronder de regionale

opschalingslaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie
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Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratorla plaatsvinden bij een van de

centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiotogische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicaties is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een voorlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling gei ndiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfstandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en
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Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

■tMHMtbuiten kantooruren

10 P« [ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaar

10X2e

Meer Informatle
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ECDC

WHO en Daqeliikse WHO situation reports

RIVM alaemene informatie

LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM

Clb RIVM H

GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Clb RIVM Erasmus

Clb RIVM OH

10 2e 10 2e 10 2e

MC 10 2e 1° P« Clb RIVM 10 126

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2» Clb

RIVM 10 2e

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Wiltu uwe mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvid1^a@rivm nlEen overzicht van alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Service

10 126U ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@nhg org]Mj

From

Sent Fri 2 7 2020 12 15 34 PM

Subject RE stuur je het binnen 3 kwartier

Update 7 februari NHG website HR docx

m

Bij deze

Volgens mij hoeft er op de website niet zo veel aangepast te worden

We hebben de GGD en gevraagd om ook de huisartsen in hun regio te informeren

Ik verwacht dat zij vanmiddag in elk geval de HAP s nog zullen informeren

Groeten

10 2e

10 2e d0 2e @nhg orgFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 13 12

|@rivm nl

Subject stuur je het binnen 3 kwartier

10 2» 10 2»To

buiten reikwijdte

10 2» S Tivm nl10 2sVan

Verzonden vrijdag 7 februari 2020 11 40

Aan

Onderwerp FW concept SPOED Lab inf@ct 11

Urgentie Hoog

10 2e 10 2b 10 2« 10 2e|@nhg org @nhg org

Zoals al eerder aangekondigd is vandaag de casusdefinitie voor 2019 nCoV aangepast
Klinisch criterium is koorts EN hoesten of kortademigheid

Epidemiologisch criterium 10 2a

Voor de telefonische triage heeft dit geen consequenties maar voor instellen diagnostiek extramuraal wel

Graag even telefonisch overleg

m

Tel

10 2eFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 11 31

| iSrivm nlI0 2e 10 2e l@rivm nlTo

erasmusmc nl

^|^rivm nl

rivm nl rivm nl B

B S rivm nl

Fj m M

|@rivm nl mm m m

[n

10 2aCc IDS ddmicrobioloog j
Subject concept SPOED Lab inf@ct 11

|@rivm nl

Importance High

Vandaag graag voor 12 uur jullie commentaar
We willen dit bericht vanochtend nog verzenden
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Met vriendelijke groet

10 2eDr

arts M G infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziekten LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus l|
3720 BA Bilthoven

10} 2e

10 2e

10 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and deiete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit Bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan

u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het Nederlands Huisartsen

Genootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het eiektronisch verzenden van berichten This message may contain information that is not intended for you If you are not the

addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The

Dutch College of General Practitioners accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
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To |@rivm nl]p]

From

Sent

Subject RE {Lab lnf@ct Nieuw coronavirusm lligji 2019 nCoV 9

m

Tue 2 4 2020 10 55 34 AM

10 2eHoi

Zie hieronder iets anders geformuleerd
Evt nog link toevoegen

Groeten

10 2»

Geachte heed 10 2e

Hartelijk dank voor uw mail en uw scherpe blik Er is nog veel onduidelijk over dit nieuwe virus bijvoorbeeld over

de rol van asymptomatische infecties Wij hebben onze case definitie gebaseerd op de WHO zie

| vaar ziekenhuisopname e en van de criteria is Daarnaast hanteren we extramuraal

een klinisch wat ruimere maar epidemiologisch striktere casusdefinitie De door u voorgestelde casusdefinitie is

weliswaar heel sensitief maar gezien de vele andere respiratoire klachten zeker in deze tijd van het jaar in de

huidige situatie nietzinvol Uiteraard volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zal de casusdefinitie zo nodig
worden aangepast

buiten reikwljdte

buiten reikwljdte

Op dit moment zijn de beschreven casusdefinities van het laatste Lab Inf@ct 9 nog steeds van kracht

10 2B 1 ° 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 11 12

l 5 rivm nl

Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus imiS21U019 nCoV 9

10 2» 10 2eTo

Ik zou dit willen antwoorden

Beste dhr l 10 2s

Hartelijk dank voor uw mail en uw scherpe blik Wij zijn ons bewust van het onderscheid tussen intra en

extramurale casusdefinities die nu gelden Een verschil tussen intra en extramuraal is echter niet ongebruikelijk
We baseren ons op de geldende casusdefinities van onder andere WHO en ECDC Er wordt door ons continu

beoordeeld of met de nieuw verkregen kennis er noodzaak is tot verscherpen van de casusdefinitie

Op dit moment zijn de beschreven casusdefinities van het laatste Lab Inf@ct van kracht

Hartelijke groet

MSc

| profiei Infectieziektebestrijding

i0 2e

KNMG
2 3

Centrum Infectieziektebestrijding Cib

Landeiijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven |Q

10 2«T 030 |
M 06 M m

nvm nlm

http rivm nl

Aanwezig I 10 2e

From LCI Voorwacht 10 2 |@rivm nl

Sent dinsdag 4 februari 2020 10 48

10 2s 103 2 3 | S rivm nlTo

Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirusH0EII 2O19 nCoV ^

Hoi 10 2e
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Onderstaande vraag opmerking stuur ik naar je door zoals afgesproken
Staat dus ook nog niet in Crios

10 2«Groeten |

10 2»

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centmn^nfectieziek^ Clb

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

10 2«

From LCI ^@ri\ rn nl

Sent dinsdag 4 februari 2020 08 07

To LCI Voorwacht J
Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus fffiEI 2019 nCoV 9

10 2e l@rivm nl

5 mml nlFrom |
Sent maandag 3 februari 2020 21 07

To LCI ^B@rivminl

10 2e 10 2e

10 2S 10 2e 10 2e 10 2e|@pamm nl l@pamm nlCc

Subject RE Lab lnf@ct Nieuw coronavirus lMjM 2019 nCoV 9

Beste Lab infact

Ik ben ongelukkig met jullie aanpassing van de casus definitie

Het onderscheid tussen intra en extramuraal is kunstmatig en ook verwarrend

Het gaat er nu om iedereen proberen te vangen die verdacht is dus elk persoon met respiratoire klachten waar die zich ook meld

Dus indien patient zich meld bij ziekenhuis via seh en het is niet ernstig genoeg om op te nemen dan moet deze patient natuurlijk

wel getest worden maar hoeft dan naar beoordeling van arts niet te worden opgenomen

Hou het vooral dus simpel of een patient wel of niet moet worden opgenomen is aan de behandelend arts

Persoon met respiratoire klachten koorts zou ik ook loslaten

EN

Binnen 14 dagen etc

Het probleem van dit virus lijkt te zijn dat er ook overdracht plaats vind bij milde ziekte en zelfs voordat je ziek bent Met andere

woorden er moet een nog veel groter besmettelijk reservoir zijn dan dat we nu zien

Ik ben bang voor deze surveillance piramide waarbij containment een groot probleem zal vormen vanwege de vele patienten die

mild ziek zijn of asymptomatisch Houdtdus de casus definitie vooral niet te smal je loopt dan echt achter de feiten aan
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Postbus 2 \ 5500 AA VeldhovenP MM

Van RIVM Lab Infact r[^B^^@nieuwsbrieven rivm nl1

Verzonden maandag 3 februari 2020 17 19
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To @gmail com]
From

Sent

Subject Fw SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria
Brief voor niet opschalinaslabs25febr2Q20 draft3 docx

Wed 2 26 2020 7 17 28 AM

Brief voor Qpschalinaslabs25febr2Q2Q draft3 docx

Euro Surveill 2020 25 3 pii 2000045 Corman et al pdf

Protocollen SARS CoV 2 diagnostiek RIVM EMC doc

Bij dezen 10 2e

Instmctie confinneren wordt zondag t m woensdag bij EMC en donderdag t m zaterdag by RI\rM zoals we dat nu doen voor

testen Dat spreid de workload

Splitsing waar we het vanmorgen over hadden lijkt mij nu al niet meer houdbaar Laat de labs doen wat ze voelen als him

verantwoordelijkheid en zorgen dat we de eerste confinneren zodat we zeker weten dat het allemaal klopt Confinneren ook

bij twijfelachtige resultaten

Hoor het graag

Mvg

10 129

10 2GFrom

Sent Wednesday 26 February 2020 06 30 56

10 2eTo

Subject Fw SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria

Goedemorgen] 10 2S

Ivin discussie over waar GGD monsters naar toe moet sturen hieronder teksten voor labs om hen te instrueren Misschien

kunjij je er met en eventueel ook nog over buigen10X29 10 2e

Zie ook andere email van vanmoigen

10 2e

10 2sFrom

Sent Tuesday 25 February 2020 17 50 19

10X29

10 29 |
10X29

10 29 10X29 10X29 10 2e 10 2e 10 29|@lumc nlTo

perasmusmc nl

Cc

Subject SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria

Beste collega s

Vanmorgen is in het respons team op het RIVM besloten om gegeven de situatie de opschalingslaboratoria te gaan

betrekken bij de SARS CoV 2 diagnostiek Niet omdat we het op het RIVM en EMC niet meer aan zouden kunnen

maar juistom de opschalingslaboratoria ervaring op te laten doen voor het geval dat de vraag naar diagnostiek

plotseling enorm toeneemt De opschalingslabs krijgen dan ook een regionale taak voor niet opschalingslabs in hun

regio

Vanwege de vele vragen uit de niet opschalingslabs is besloten om deze laboratoria van informatie te voorzien hoe

ze eventueel de test die uitgerold is naar de opschalingslabs kunnen opzetten gefaciliteerd door de centrale labs

met onder andere runcontrole en proficiency panel op termijn Daarnaast ook van informatie onder welke conditie

ze zelf zouden kunnen gaan testen

Voor zowel de opschalingslabs als de niet opschalingslabs is een tekst door^
concepten in de bijlage met de bijlagen bij de email aan de niet opschalingslabs

101 29 |en mijzelf opgesteld De



18945852

Omdat we dit graag in afstemming met NVMM en WMDI willen doen zijnmiggjen
geadresseerd

10 2e
pok bij deze email

De uiteindelijke bedoeling is om deze emails morgenmiddag voor het OMT van dond ^a^te vet^j^eiden onder de

NVMM leden de WMDI leden en de contactpersonen van de opschalingslaboratoria

mogelijk is op deze korte termijn

ik hoop dat dit10 2een10 2e

Graag hoor ik jullie commentaar of instemming met de teksten voor 10 00 woensdagmorgen Dat geeft mij naast

mijn influenza taken dan wat tijd om voor pakweg 14 00 de definitieve teksten klaar te hebben Is het streven

Hoor graag

Met vriendelijke groeten

10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e

101 29To H@rivm nl]

|@rivm nl]Cc m

From

Sent Mon 2 3 2020 9 00 22 PM

Subject RE Antw Procedure nCoV testen peilstat ion monsters 20200203

Nog een ander dingetje Centrumhoofd EPI

requests WHO en ECDC

houdt zich actief bezig met hun response op calls en10 2e

Mvg

10 2a

101 29From

Sent maandag 3 februari 2020 21 50

|@rivm nl

|@rivm nl

Subject RE Antw Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

0 2eTo

l 2eCc

Sequentie data voor modelleren Gaan wij niet doen Don nam contact met mij opGaat om groep

om te zien of er gezamenlijk is te doen is en we niet in elkaars vaarwater zitten Goed dus Maar ik heb nu echt

geen tijd ditop te pakken Houd sequences nu bij voor match primers en probes en moleculaire epidemiologie

10 2e

is het heel prettig werkenEens er is meer interactie met LCL Met 10 2e

Mvg

10 2e

101 29 101 29 g rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 21 45

l@rivm n iTo m m

5 rivm nlCc

Subject Re Antw Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

Prima

Sequence data analyse zou mi bij IDS thuishoren maar dan moeten we dat idd ook daadwerkelijk oppakken

Wordt ongetwijfeld vervolgd Mij valt op maar misschien heb ik het fout dat epi weinig interactie zoekt met IDS in deze Eigen
koers zonder informeren

Gi 1Q 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 3 februari 2020 om 21 09 00 CET

■ S rivm nl

|@rivm nl

Onderwerp Re Antw Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

Aan

CC

Omdat ik initiatief genomen en ^^Svanuit LCI zich bezig gehouden heeft met de vragen wat als positief met input van mij en

an NIVEL dat vertaald heeft naar brief voor huisartsen Als jij namens mij de inhoud van de emailtrail met bijbehorende
stuKKe^ unt overbrengen prima ^^^en ikstaan op agenda RT vandaar EPI is nog niet direct betrokken maar ze zijn wel bezig

allerlei scenario s voor surveillance nCoV op te stellen Ben daar door hen nog niet bij betrokken Alleen op MORI vandaag over

gehoord Is vooral syndroom surveillance EPI is ook met seq data nCoV bezig heb nog geen tijd gehad met

daarover te praten Gaat morgen waarschijnlijk ook niet lukken

10 2e

10 2e

Dus voel je vrij om waar ik op agenda sta dit van mij over te nemen
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Groet

iM

10 2eFrom

Sent Monday 3 February 2020 20 04 29

To m

Cc Ql

Subject Antw Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

Ok

Waarom ligt^^^dittoe en niet wij

Vandaag ook al gemerkt mbt hev dat eoi alke lab data toe eigend voor fylo snalysus Misschien tijd voor babbeltje met ze

10 2e 10 2e 5 rivm nlVan

Datum 3 februari 2020 om 17 59 36 CET

|@rivm nlAan

CC |
Onderwerp FW Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

5 rivm nl

10 2eHoi

Belangrijk voor punt peilstations op RT vanuit IDS

toelicht Dit is een echte labactiviteit en idee komtTa^^ns Dat EPI zich het niet toe eigent Als alle lichten op

groen gaan gaan we vanaf donderdag testen is de bedoeling Met alleen de RdRP test

is wel heel labgericht dus dat moet goed gaan als zij dit10 2e

Met vriendelijke groeten

t0 2e

[10 2e 10 2e |@ rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 14 19

10 2e 10 2e 10 2e 10 {2e 10 2e 10 2e| g3nivel nl

Subject RE Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

|@rivm nl @rivm nlTo

Hoi 10 2e

Bijgaand nog een kleine toevoeging aan je mail

Met vriendelijke groet

10 2e

[10 2e 10 2e k53nivel nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 13 50

10 2e 10 {2e 10 2e 10 2b|@ rivm nl |@rivm nlTo m

l@rivm nlm

Subject RE Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

Mijn suggesties in de versie van^Q

Praktisch als^^^^en voorlopig positief coronavirus in een monster vindt moet IDS dus handmatig het betreffende

uitslagenformulier nog even achterhouden Pas na bevestiging door EMC en daaropvolgende telefonisch contact door ||Q{gg]met
de huisarts kan de uitslag per post verzonden worden HOEVEEL TIJD HEEFT EMC NODIG VOOR BEVESTIGING Als de huisarts

langer moet wachten op z n uitslag kan hij zij anders al een vermoeden gaan krijgen

Ook bijgevoegd mijn opzet voor een e mail aan de Peilstation huisartsen Graag aanvullingen suggesties correcties

GroetjesJ 10 2e
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f@rivm nl1Van

Verzonden Monday February 03 2020 1 30 PM

Aan

Onderwerp RE Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

10 2« 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Hoi 10} 2e

Bijgaand een versie met mijn suggesties
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e privm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 12 37

10 2e 10 2e 10 2e [1G 2eI 5 rivm nl |@rivm nl l@nivel nlTo

@nivel nl

Subject Procedure nCoV testen peilstationmonsters 20200203

Beste alien

Hierbij onze afspraken van vanmorgen op papier Ik heb op de eerste pagina ook de achtergrond vermeld voor

personen die morgen deelnemen aan het RT en minder goed in de achtergrond zitten

Graag zsm aanvullen waar nodig dan kan ik het daarna naar^^^sturen en kunnen we het morgen bespreken in

het RT Ik ben helaas vandaag maar tot 15 00 in de gelegenheid hiervoor

Als aanvulling heb ik ook voor nu in het document gezet Wanneer de informatie over dit plan in de kamerbrief

wordt opgenomen waarschijnlijk morgen rond het middaguur en dus wijder verspreid wordt dan heb je risico dat

informatie openbaar wordt Vanaf dat moment wil de LCI informatie hierover opgenomen hebben in de Q8tA op de

RIVM website l^ k an onze communicatie maakt opzet hiervoor en stemt dit af met mij en 10 2e10 2e

Groeten 10 2a

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen beg in t vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability

This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Nivel It is intended exclusively for the person to whom it is addressed Ifyou are not the

intended recipient you are not authorized to use this message or any part thereof Ifyou receive this message in error please notify foe sender immediately and delete all copies ofthis

message Nivel rules out any and every liability resulting from any electronic transmission No rights may be derived from the contents of ibis e mail message
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 18

RIVM Lab lnfact

Tue 2 25 2020 3 55 49 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 18

25 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 17 van maandag 24 februari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 18 met informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Herziene casusdefinitie 25 02 2020

• Monitoring teruggekeerde passagiers cmiseschip ’Westerdam

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2 Tot nu
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toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims De logistiek rand triage diagnostiek en

bemonstering loopt vooralsnog volgens afspraak en naartevredenheid waarvoor dank

Herziene casusdefinitie 25 02 2020

Gisteren heeft internationaal afstemming plaatsgevonden bij ECDC Deze afstemming heeft

geleid tot een aanpassing van de gebieden met wijdverspreide en lokale transmissie Op basis

van deze discussie hebben we Zuid Korea en een aantal gemeenten in Noord ltalie

toegevoegd aan de landen regio s met wijdverspreide transmissie Op dit moment is

onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en specificiteit in een

veranderende epidemiologische situatie

Ook in Iran is wijdverspreide transmissie Hoewel de informatievoorziening vanuit Iran slechts

langzaam op gang komt meldt Iran relatiefveel sterfgevallen Ook zijn ermeerdere

Internationale importgevallen vanuit Iran gem eld Wij gaan daarom uit van wijdverspreide

transmissie Wij willen benadmkken dat artsen laagdrempelig kunnen overleggen met GGD en

LCI als het gaat over casui stiek zeker random Iran

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie”

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet Ran laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Zuid Korea en Iran Daarnaast enkele gemeenten in Italie Codogno Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone Casalpusterlengo
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Castiglione d Adda Fombio Maleo Somaglia Bertonico Terranova dei Passerini

Castelgerundo en San Fiorano regio Lombardije en V o Euganeo Mira regio Veneto

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Japan Maleisie Thailand Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie Daamaast

is lokale transmissie vastgesteld in de regio s Piemont Lombardije Veneto en Emilia Romagna

in Italie Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met een pneumonie en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van

de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest in overleg met de LCI getest

kunnen worden om COVID 19 uit te sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalqoritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Bij een van de passagiers die gevaren heeft op het cruiseschip ‘Westerdam’ is COVID 19

vastgesteld in Maleisie Het bet reft een niet Nederlandse passagier die klachten ontwikkelde na

het verlaten van het schip Het bedrijf Holland Amerika Lijn heeft passagiers van de ‘Westerdam’

een brief gestuurd waarin zij verklaren dat de patient SARS CoV 2 negatief is op basis van

informatie van de Maleisische autoriteiten Zij verklaren op basis hiervan dat monitoring niet

meer nodig is Ook wij hebben twijfels over de eerste uitslagen van deze patient maar de

juistheid hiervan is niet meerte achterhalen Voor de goede orde geen van de andere

passagiers van de ‘Westerdam’ is positief getest Vanwege de onduidelijkheid over de eerste

test adviseren wij passieve monitoring van de teruggekeerde passagiers van het cruiseschip

‘Westerdam’ op dit moment te continueren Actieve monitoring kan omgezet worden in passieve

monitoring Deze overwegingen kan de GGD eventueel communiceren met betreffende

passagiers
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In voorbereiding

• Aanpassing diagnostisch algoritmeverdachte patient intra en extramuraal

• Opschallngslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en voor surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland voorbereiden op diagnostiek

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laag risicocontacten

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030]
• RIVM dd viroloog tel 03C^^^^Jook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel 010

buiten kantooruren 010 lililieaM

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Erasmus MC |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

| Clb RIVM QB

GGD Gelderland

10 2e l 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden RAC 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
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strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurviai°x2@rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

RIVM Lab lnfact

Mon 2 24 2020 1 31 46 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 14 van maandag 17 febmari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

Casusdefinitie

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Reisadviezen

Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

Monsterafname

Rooster laboratoria Erasmus MCen RIVM

In voorbereiding

Bericht
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Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afstemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie
’

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde intectie met SARS CoV 2
’

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV

2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden

met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provinces Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die
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in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokaletransmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onathankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie bet Triage en diaanostiekalaoritmet en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te overwegen bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen

Voor actuele reisadviezen kunt u terecht op de website van Buitenlandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten’ toegevoegd aan de casusdefinities Onder een Uitgesloten

geval’ in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdacbte casus de status ‘GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen
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Bij een conclusive testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten weer op EPIcommentaar als de 14

dagen monitoring nog nietzijn afgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven

en zet de GGD de casus op GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn afgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status ‘RetourEPf EPI sluit de casus af met de status ‘AkkoordEPI

Osirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

Uit een studie van Y Yang uit China is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaqnostiekalqoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS
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De dag dat een casus aanaemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraao heeft ontvangen

Uitzonderina ernstig zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op klinische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 03C^^^^^^ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030j
• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

HTOIBBfbuiten kantooruren 01 oj

ook buiten kantooruren bereikbaar10 {2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

M Clb RIVM

GGD regio Utrecht RAC

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e l 10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2S 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia3°M2@rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

1Q 2B |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

RIVM Lab lnfact

Mon 2 17 2020 3 13 28 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 14

17 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na een lnf@ctbericht 13 met informatie over de monitoring van passagiers van cruiseschip

Westerdam dat zondag 16 februari alleen naar de GGD en is gestuurd ontvangt u hierbij

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Update triage en diagnostiekalgoritme

• Locaties voor ‘thuis isolatie

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2
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Tot nu toe zljn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Update triage en diagnostiekalgoritme

Het triage en diagnostiekalgoritme is aangepast

We werken voortaan met een dienstdoend laboratorium Erasmus MC of RIVM IDS waar

onathankelijk van de woonplaats van de patient de monsters naar toe gestuurd worden Tijdens

het gesprek over de indicatiestelling tussen LCI en de aanvragend arts wordt besproken welk

laboratorium voor de betreffende aanvraag het dienstdoend laboratorium is Bij de LCI is het

rooster bekend welk laboratorium wanneer dienst doet Erasmus MC of RIVM IDS

Voor patienten buiten het ziekenhuis bepaalt de GGD in goed overleg met de LCI wanneer

bemonsterd gaat worden Meegewogen dientte worden de haalbaarheid wenselijkheid en

noodzaak van een spoedbemonstering en het tijdstip waarop het monster op het lab kan zijn

Materiaal dat afgenomen is kan 24 7 opgestuurd worden naar het laboratorium van dienst

Al het materiaal dat voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het

laboratorium van dienst Materiaal dat na 18 00 uur binnenkomt wordt in principe de volgende

ochtend ingezet Echter op klinische indicatie bijv als het een ernstig zieke patient op de IC

betreft kan ook na 18 00 uur cito getest worden

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

De GGD’en zijn in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk voor het verzorgen van

faciliteiten in de regio voor patienten met COVID 19 die niet in het ziekenhuis opgenomen

hoeven te worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

Voor de beoordeling van de geschiktheid van gebouwen als locatie voor de isolatie van

patienten kan naast een deskundige infectiepreventie ook de veiligheidsregio worden

ingeschakeld de brandweer beschikt over de deskundigheid en technische gegevens om

luchtcirculatiesystemen te beoordelen Bij een gebouw dat gebruikt wordt voor de isolatie van

patienten is het belangrijk dat er geen circulatie van lucht tussen de verblijfsruimtes van de

patient en andere ruimtes is

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten
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Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030 ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^Jook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

| buiten kantooruren 01 oj

10 2e

10 2»

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM ialgemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e 10 2e 10 2s

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2b Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuld RAC

|10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichten arc hi ef is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via3^^ rivm nl
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Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 8

RIVM Lab lnfact

Sat 2 1 2020 1 31 05 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 8

1 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op ons Lab inf@ctbericht van gisteren 31 januari ]l ontvangt u een SPOED

Lab infactbericht over de aanpassing van de casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek bij

patienten in het ziekenhuis We verzoeken de artsen microbioloog deze aanpassing binnen hun

ziekenhuis te communiceren naar de relevante specialismen

Bericht

Zoals gisteren reeds aangekondigd heeft de WHO een nieuwe casusdefinitie gepubliceerd Dit is

aanleiding voor ons om onze casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek aan te passen Er

wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal die is niet

gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden opgenomen Alleen

voor patienten die in het ziekenhuis opgenomen worden is het epidemiologisch criterium

uitgebreid naar een verblijf in heel China
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Casusdefinitie

Verdacht geval

ExtramuraaI ongewijzigd

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meervan de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoirziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een longinfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Indien u vragen heeft over een verdenking op 2019 nCoV infectie kunt u contact opnemen

met de LCI

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030j

jook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2»
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• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010|

^buiten kantooruren 010

10 2b

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO {zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Erasmus MC

ggd zuid vumr

io 2e Cib RIVM 10 2e Clb RIVM |

| Cib RIVM

10 2e

10 2e Cib RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

|@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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IT
10 2b

°K2e mzmm 1 p 2e

10 2e

C10 2eTo gggdhn nl]
l@dddlwb nl

MI

li 10 2b

10 2b I] 10 2e

idhvb nll

|@vggm nl]@ggdzl nl]

|@gnd groningen nllm

From

Sent

Subject RE DPG mail 28 februari 2020 en verslag BAO en meer

10 2e

Sat 2 29 2020 4 58 24 PM

Ik weet niet wie je lokale vertegenwoordiger is in het BAO was maar volgens mij lees ook DPG update BAO verslag nog niet

verspreiden omdat kamerbrief pas maandag komt is dit echt niet de bedoeling

Bijzonder hoor

Van

Verzonden zaterdag 29 februari 2020 12 49

Aan

10 2s 1Q 2e @ggdhn nl

10 2e I0 2e@vggm nl

^B@ggdhvb nl

@rivm nlm m m

10 2e^■@ggdzhz nl ^B@ggdhvb nlm

10 2e 10 2e 10 2e|@ggdzl nl

|@ggd groningen nl

Onderwerp FW DPG mail 28 februari 2020 en verslag BAO en meer

|@vggm nl @ggdru nlPj

Ter info de laatste DPG mail

Ter info het verslag BAO ontvangen indirect van deelnemer BAO uit onze GGD regio ga er vooralsnog vertrouwelijk mee om

10 2eTer info bijgevoegd de 2 mailwisselingen met

Ter info ook bijgevoegd reactie van GGD Zaanstreeken W zij hebben vooral de insteekvan nu afschalen geen A

ziekte en het zien als gelijk aan seizoens influenza

Gisteren deelgenomen aan teleconferentie van min van OCW en alle onderwijskoepels De Q en A staan nu op de website van

de Rijksoverheid

het landelijk informatienummer is gisteren geopend door de rijksoverheid 0800 1351

https www riiksoverheid nl onderwerpen coronavirus covid 19 nieuws 2020 02 28 publieksinformatienummer coronavirus

bereikbaar

GGD R dam had gister boodschap gemaakt voor carnavalvierders Zie bijlage Na overleg met^^^^is het aan de lokale GGD om

hier uitspraken over te doen en niet LCI e e a was afhankeiijk van uitkomst bo co Geeft wel de basis aan wat zinvol is

Een handenwasposter is in de maak

Groet

10 2eVan Directie GGD GHOR Nederland j
Datum 28 februari 2020 om 23 26 01 CET

5 ggdghor nl

10] 2e 10 2e |@ggdhn nlAan

Onderwerp DPG mail 28 februari 2020

Antwoord aan Directie GGD GHOR Nederland 10 2e | Siggdghor nl

View this email in your browser
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Uw DPG mail van 28 februari 2020 met de volgende

onderwerpen
• Stand van zaken nieuwe coronavirus

Reactie wetsvoorstel weiooerrecht onaevaccineerde kinderen

Stand van zaken coronavirus

Graag sturen wij u weer de laatste stand van zaken rondom

het coronavirus in de nieuwste update Deze kunt u

desgewenst ook los doorsturen met behulp van deze link

In de update vindt u deze keer informatie over de eerste

besmettingen in Nederland het BAO dat vandaag

plaatshad een korte terugkoppeling van het MDA het

landelijk publieksinformatienummer de scenario s en de

situatierapportage

Reactie op wetsvoorstel weigerrecht van ongevaccineerde
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kinderen in de kinderopvang

Vorige week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van D66

om ongevaccineerde kinderen te kunnen weigeren in de kinderopvang Dit riep vragen op bij de

pers “want wat vinden de GGD’en en GGD GHOR Nederland eigenlijk van dit wetsvoorstel
”

»lees hier onze reactie

Met vriendelijke groet

10 2

directeur GGD GHOR Nederland

mi IH3]@Qgdahornl

DISCLAIMER GGD HOLLANDS NOQRDEN

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten Als u niet de

geadresseerde bent verzoeken wij u dit bericht te vernietigen en de afzender te informeren CCD Hollands Noorden is niet

aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail bericht of een te late ontvangst

daarvan GGD Hollands Noorden maakt gebruik van ZIWER om veilig e mails te versturen en bestanden uit te wisselen Lees meer over

ZIVVER

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat gegevens

via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat SSL TLS

ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij helpen Alleen als

beide kanten dit instellen is e mail beveiligd
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DISCLAIMER

Dese e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen dan

de geadresseerde is niet toegestaan
Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan
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2eTo [dru nl] privm nl]m W

10 2e
____

|@vggm nl

l lItQB@oodhvb nl1 M
ivqqm nll d qronincen nll HlflHag

©vggm nl]

m m m

10 2e|@ggdzl nl]
10 28From

Sent Mon 2 24 2020 12 15 01 PM

Subject FW RAC vragen regio RR COVID 19

Onderstaand vragen uit regio ZH

Ook in mijn regio zijn veel vragen over Italie gangers

Verder is vorige week bij ECDC overleg geweest over een evt aanpassing van de casus definitie Is daar nog nieuws over te melden

Graag meenemen in wrap up vanmiddag of response morgen ochtend

10 2e 10 2e @rotterdam nlVan

Verzonden maandag 24 februari 2020 13 10

10 2e 10 2e |@ggdhn nlAan

Onderwerp RAC vragen regio RR COVID 19

Urgentie Hoog

Ik begreep dat jijJ^Svervangt als RAC in onze regio Vanuit ons OMT werd mij verzocht onderstaande vragen bespreekpunten
doorte geven aar^J^^AC Kun jij deze meenemen in je contacten met de LCI

Italie

• Veel vragen van zieke reizigers die zijn teruggekeerd uit Noord ltalie

• Dringend behoette aan beleid en informatie over hoe te adviseren in deze situaties

{vooralsnog houden we natuurlijk de actuele casusdefinitie aan

PBM s

• Is er al overzicht van de PBM’s in NL n a v de inventarisatie

• Hoe gaan we om met verdeling van PBM’s indien schaarste optreedt

We horen het graag dank alvast Voor een snel lijntje kun je me evt ook berichten bellen via 06 10 2

Gr 10X29

10 2e

Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ontwikkeling
PGW Z PG IZB Infectieziektenbestrijding 1

Schiedamsedijk 95

Postbus 70032 3000 LP Rotterdam

Mobiel 06

Website www rotterdam nl

a

Aanwezig 10 2e

Vindt u deze iirfbmatie onduidelijk Wij geven graag

Geef het door aan de afzender wanneer deze e mail ni

een toelichting
et voor u is en veiwijderdit bericht

DISCLAIMER GGD HOLLANDS NOQRDEN

Dit bericht is iiitslnitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kail veitrouwelijke iiifonnatie bevatten Als n iiiet de

geadresseerde bent verzoeken wij u dit bericht te vemietigen en de afzender te infonneren GGD Hollands Noorden is

met aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de mlioud van een verzonden e mail bericht of een te

late ontvangst daarvan GGD Hollands Noorden maakt gebmik van ZIWER om veilig e mails te verstiuen en bestanden

uit te wisselen Lees meer over ZIVVER
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

RIVM Lab lnfact

Fri 2 28 2020 1 28 15 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis In Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische
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laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in



19423082

samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel 03C^^^^J ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

J | buiten kantooruren 01 oj

10 2e |ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2a

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden RAC

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e l 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2s

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

|@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Wed 2 26 2020 3 22 32 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 19

26 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 18 van dinsdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht

19 met informatie over de volgende onderwerpen

• Situatie op Tenerife

• Herziene casusdefinitie

• Opschalingslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en intramurale surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

• In voorbereiding

Bericht

Situatie op Tenerife
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Op Tenerife is bij een patient COVID 19 vastgesteld Het hotel waar deze man verblijft is

gesloten en alle mensen zijn in quarantaine geplaatst onderwie ook Nederlanders De Spaanse

autoriteiten zijn bezig met contactonderzoek ook retrospectief vanaf het moment dat deze

patient klachten kreeg Erwordt een lijst met Nederlandse contacten opgesteld De LCI zal

GGD en op de hoogte stellen van deze contacten wanneer deze lijst beschikbaar komt

Herziene casusdefinitie

Zoals gisteren bericht is de casusdefinitie herzien Daarbij zijn de landen regio s met

wijdverspreide transmissie uitgebreid Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die zich

vanaf nu melden Het is niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan de

casusdefinitie voldeden maar nu wel

Opschalingslaboratoria actief voor irttramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten dat verzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intram urale

verdachte patient zal worden aangepast met toevoeging van deze 12 regionale

opschalingslaboratoria

De opschalingslaboratoria zijn volledig operationeel als ze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten succesvol hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratorium is

sprake van een bevestigde patient

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen
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11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Het is belangrijk om u te realiseren dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte groep A is

Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel inzetten van

diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en aan de LCi

Voor overleg over casuistiek of mogelijke verdenkingen kunnen behandelaren en microbiologen

terechtbij de regionale GGD

Wij vragen aan intramurale behandelaren en microbiologen extra aandacht voor de

communicatie rond de eerste positieve SARS CoV 2 patienten die geconfirmeerd moeten zijn

door de centrale labs Vanwege de landelijke implicaties worden behandelaren in ziekenhuizen

gevraagd om niet meteen de mediate informeren over een positieve patient maar eerst af te

stemmen met het RIVM Hiervoor kunt u contact opnemen met de LCI

Het diagnostisch algoritme voor een extramurale verdachte patient wordt op dit moment om

logistieke redenen niet gewijzigd Extramurale diagnostiek zal nog steeds centraal bij EMC en

RIVM ingezet worden In verband met de landelijke coordinate bij een meldingsplichtige ziekte

groep A zal de situatie opnieuw beoordeeld worden wanneer de 12 regionale

opschalingslaboratoria de komende dagen volledig operationeel zijn

GGD en vragen wij bij het insturen van monsters om het aanvraagformulier volledig in te

vullen met speciale aandacht voor het land van blootstelling

Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

Met alle overige laboratoria in Nederland die geen opschalingslaboratorium zijn zijn ontwikkelde

protocollen voor implementatie van diagnostiek gedeeld door het Erasmus MC en RIVM IDS De

laboratoria kunnen zich hiermee voorbereiden op het zelf uitvoeren van diagnostiek

Ook deze laboratoria wijzen wij er nogmaals op dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte

groep A is Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel

inzetten van diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en

aan de LCI

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens
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• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI 030 ook buiten kantoomren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030]^^^^ ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren

10 2s

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI riehtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

| Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

■ Clb RIVM

GGD Groningen RAC

10 2e l 10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10X28 Clb

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebrnik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en
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[ili]

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e |@rivm nl
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Thur 2 13 2020 2 01 59 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 12

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 12

13 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten ontvangt u dit Lab inf@ctbericht met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Nieuwe naamgeving

• Uitgevoerde diagnostiek

• Locaties voor thuis isolatie

• Voorbeeldbrieven

• Therapie

• In voorbereiding

Bericht

Nieuwe naamgeving
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De WHO heeft de nieuwe naam bekend gemaakt voor de ziekte die het nieuwe coronavirus

veroorzaakt namelijk COVID 19 Het International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV

heeft ook het vims dat deze ziekte veroorzaakt hemoemd Voorheen heette het vims 2019

nCoV de nieuwe naam is SARS CoV 2 Vanafvandaag zal informatie over het ziektebeeld op

de RIVM website te vinden zijn onder de nieuwe naam COVID 19 De meest actuele versie van

de richtlijn en alle bijlagen vindt u ook onder de C’ van COVID 19

op https lci rivm nl richtliinen COVID 19

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

Conform het Generiek draaiboek is de GGD in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk

voor hetverzorgen van faciliteiten in de regio indien patienten met COVID 19 niet in het

ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

De GGD heeft de deskundigheid om te adviseren of een locatie hiervoor geschikt is Zo nodig

kan de deskundige infectiepreventie overleggen met het LCHV

Voorbeeldbrieven

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld met dank aan GGD

Twente

• Informatiebriefvoor een patient met COVID 19 opgenomen in een ziekenhuis

• Informatiebrieven voor een verdachte patient en voor een bevestigde patient met COVID

19 in thuisisolatie

• Informatiebriefvoor huisgenoten van een patient met COVID 19 in de thuisisolatie

• Informatiebriefvoor contacten van een patient met COVID 19

De brieven zijn te vinden op https lci rivm nl richtliinen COVID 19 onder het kopje

Informatiebrieven en zijn eventueel aan te passen aan het eigen GGD format

Therapie

Er is geen geregistreerde therapie voor COVID 19 Wei blijkt uit recente in vitro data en

diermodellen dat de polymeraseremmer Remdesivirvan de firma Gilead mogelijk zorgt voor

antivirale activiteit
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Daarom is er in China een gerandomiseerd onderzoek gestart naar de behandeling van COVID

19 bij de mens met Remdesivir Ook bij patienten met vastgestelde COVID 19 in Nederland is er

via het RIVM toegang tot deze experimentele therapie mocht de behandelend arts dit

geindiceerd vinden Deafdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van

het RIVM heeft ministeriele toestemming tot import van deze medicatie Bij een bewezen infectie

zal de LCI de contactgegevens van de firma Gilead en van DVP aan de behandelend arts

mededelen De intraveneuze medicatie inclusief behandelprotocol wordtdan beschikbaarvoor

de behandelaar

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

Contactgegevens

• RIVM LCI en LCHV tel 030

• RIVM dd viroloog 030|
• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

buiten kantooruren 010^j

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

jook buiten kantooruren bereikbaar10 2»

10 2»

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2s Clb RIVM

| | Erasmus MC

■ DVP RIVM H

RAC regio NH FI

10 2e lO 2e C lO«2e 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM |

Clb RIVM |

10 2b Clb

RIVM |

RIVM H

RIVM ■
Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2® 10 2® Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viappw2@rivm nl

Service

0 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

|@rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 43 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede miitsi

iBartherir ht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle HMfcdlra ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

• RIVM LCI tel 030

• RIVM dd viroloog 030^^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

mg£§Hbuiten kantooruren 010^

10 2e jook buiten kantooruren bereikbaar

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins Universiteit



19431715

Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM RAC

RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb I0 2e 10 2e 10 2e

KMfeBI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

10X2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

|@rivm nl

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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nl]To

From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Wed 2 5 2020 3 17 49 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 10

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 10

5 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1

en 3 februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende infomnatie over de volgende

onderwerpen

• Casusdefinitie

• Actuele cijfers

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

• Stappenplan bevestigde patient

• Osiris vragenlijst online

Bericht

Casusdefinitie
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De LCI ontving de afgelopen dagen diverse signalen dat de nieuwe casusdefinitie waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen extramurale en intramurale patienten tot onduidelijkheid leidt

over het beleid op het grensvlak tussen extramuraal en intramuraal zoals de spoedeisende hulp

Daarom zal de casusdefinitie a s vrijdag opnieuw in het Responsteam worden geagendeerd

Daama voigt een Lab inf@ct bericht

Actuele cijfers

Op de RIVM website is nu een link opgenomen naar de website van de John Hopkins

Universiteit De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal

gediagnosticeerde patienten met het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het

aantal patienten dat gezond verklaard is De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de

informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen

zitten in de daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de

websites van de WHO en ECDC

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt tot ‘Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N De url van de richtlijn is

httas lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de meest actuele versie van de richtlijn en alle

bijlagen De bijlagen zijn opnieuw gerangschikt

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme

2 Stappenplan bij een bevestigde patient met 2019 nCoV

3 Thuisisolatie van een patient met 2019 nCoV

4 Protocol beleid contacten van een patient met 2019 nCoV

5 Arbo inf@ct

Omdat directe hyperlinks naar de bijlagen niet meerwerkzaam zijn zodra de bijlage wordt

aangepast zal voortaan in Lab lnf@ct berichten alleen gebruik worden gemaakt van hyperlinks

naarde richtlijn pagina

Stappenplan bevestigde patient

Bij de LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ is als bijlage 2 een stappenplan opgenomen

waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden na een bevestigde infectie met

2019 nCoV
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Osiris vragenlijst online

Sinds gisteren is aan Osiris het meldsysteem voor melding van GGD aan RIVM een vragenlijst

over 2019 nCoV infectie toegevoegd Aan de GGD en wordt gevraagd bij een melding van een

verdenking op 2019 nCoV infectie waarbij diagnostiek wordt ingezet deze vragenlijst in te

vullen

Contactgegevens

ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^| ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

Hlbuiten kantooruren 010 1

• RIVM LCI tel 030 10 2e

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM talaemene informatiel

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins universiteit

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD Geldetland Midden

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM ^B
Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s Clb10 2e

10 2e10 2e 10 2e Clb

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
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geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Hetberichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viai0H2@ rivm nl

Service

10X26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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nl]To

From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Mon 2 3 2020 4 18 37 PM

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide terugkeer Nederlanders uit Wuhan

Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie
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gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht geval

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een tonginfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keeipijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke



19486952

beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV infectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgtveel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan

Op 3 februari zijn 15 Nederlanders en 2 partners met een speciale vlucht onder begeleiding

teruggekeerd uit Wuhan Zij zullen conform de afspraken met de Chinese autoriteiten na hun

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD Brabant Zuidoost coordineert de

monitoring van deze personen in afetemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

Contactgegevens

jook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog 030^^^^^ ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience 010

^ buiten kantooruren 010

• RIVM LCI tel 030 10 2e

101 26

10 2e
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Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• dagelijkse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM |

Clb RIVM

GGDZuid Holland Zuid

| Clb RIVM

10 2e l Clb RIVM |

■ Clb RIVM

NHG

10 2s

10 126]Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 1Q 2e cib

10 2e 10 2e 1 10 2e | Clb

I0 2e 10 26 Clb RIVM 10 [2e Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via BH2@ rivm nl

Service

10 2e @rivm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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10 2e 10 2»To @rivm nl]
10] 2eFrom

Sent Tue 2 25 2020 7 05 08 PM

Subject Doorst SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria
Brief voor niet opschalinaslabs25febr2020 draft3 docx

Brief voor Qpschalinaslabs25febr2Q2Q draft3 docx

Euro Surveill 2020 25 3 pii 2000045 Corman et al pdf

Protocollen SARS CoV 2 diagnostiek RIVM EMC doc

Teonfo^een actie j e hebt vrij
10 2e

@rivm nlVan

Datum 25 febnian 2020 0111 18 31 25 CET

10 2e 10 2e

|@rivm nl

Onderwerp Doorst SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria
Prioriteit Hoog

Aan 10 2e 10 2e

|@rivm nl

Datum 25 februaii 2020 om 17 50 21 CET

Van 10 2e 10 2eq

snrnsm 111 i i n i i 111 111 B

Aan

rn

10 2em

erasmnsmc nl

|@rivm nl

Onderwerp SARS CoV 2 diagnostiek door opschalingslaboratoria en niet opschalingslaboratoria
Prioriteit Hoog

CC 10 2e

Beste collega s

Vanmorgen is in het respons team op het RIVM besloten om gegeven de situatie de opschalingslaboratoria te gaan

betrekken bij de SARS CoV 2 diagnostiek IMiet omdat we het op het RIVM en EMC niet meer aan zouden kunnen

maar juistom de opschalingslaboratoria ervaring op te laten doen voor het geval dat de vraag naar diagnostiek

plotseling enorm toeneemt De opschalingslabs krijgen dan ook een regionale taak voor niet opschalingslabs in hun

regio

Vanwege de vele vragen uit de niet opschalingslabs is besloten om deze laboratoria van informatie te voorzien hoe

ze eventueel de test die uitgerold is naar de opschalingslabs kunnen opzetten gefaciliteerd door de centrale labs

met onder andere runcontrole en proficiency panel op termijn Daarnaast ook van informatie onder welke conditie

ze zelf zouden kunnen gaan testen

Voor zowel de opschalingslabs als de niet opschalingslabs is een tekst doorj

concepten in de bijlage met de bijlagen bij de email aan de niet opschalingsTaEs
Bettie en mijzelf opgesteld De10 2e

Omdat we dit graag in afstemming met NVMM en WMDI willen doen zijn|
geadresseerd

10 2e ook bij deze email

De uiteindelijke bedoeling is om deze emails morgenmiddag voor het OMT van donderdag te verspreiden onder de

NVMM leden de WMDI leden en de contactpersonen van de opschalingslaboratoria
mogelijk is op deze korte termijn

ik hoop dat dit10 Z»

Graag hoor ik jullie commentaar of instemming met de teksten voor 10 00 woensdagmorgen Dat geeft mij naast

mijn influenza taken dan wat tijd om voor pakweg 14 00 de definitieve teksten klaar te hebben Is het streven

Hoor graag
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Met vriendelijke groeten

10 2e



19520847

10 2« 10K2eftlO 2e 10 2e ] 10 2eTo @rivm nl]
10] 2eFrom

Sent Fri 2 28 2020 1 57 36 PM

Subject RE Doorst Labinf@ct en ziekenhuisafval

Wordt daii deiik ik maandag
Groeten

@rivm nlVan

Datum 28 febmari 2020 om 14 55 15 GET

Aan

Onderwerp RE Doorst Labinf@ct en ziekenhnisafval

10 2e 10 2e | 10 2e^ 10 2e 10 2e

@rivm nl10 2e 10 2e

Ik heb het bericht nog niet gezien anders dus als het er bij kan is dat wel handig
Indien onmogelijk dan in het weekend of maandag
Groeten

10 28

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 14 53

10M2S ioH2 »K2« 10 2e 10 2e |@ rivm nlTo

Subject RE Doorst Labinf@ct en ziekenhuisafval

Klopt maar bericht is er net uit Dan wordt het denk ik maandag Groet

1Q 2B 10K2e tl0X2« J 10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 28 februari 2020 om 14 51 23 CET

Aan

Onderwerp RE Doorst Labinf@ct en ziekenhuisafval

10 2e 10 2e @rivm nl

Dank je Ik had net van gini begrepen dat

Groeten

de inf@ct schrijft vandaag10 2e

10 2e

10 2e 10 2e k5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 28 februari 2020 14 48

To

10K29 »K2e ti9 2« 10 2e 10 2e5 rivm nl 5Jrivm nlCc

Subject Doorst Labinf@ct en ziekenhuisafval

10 2eBeste

Verzoek van Hans voor opnemen in infact bericht Groeten^

10X29 ioK29»tiO 29
’

I0 2e 1° 2e @rivm nlVan

Datum 28 februari 2020 om 14 21 50 CET

Aan

Onderwerp Labinf@ct en ziekenhuisafval

10 2e 10 2e 10 2e| t0 2el@rivm nl @rivm nl

Dames

Ik weet niet of ik bij jullie aan het goede adres ben maar ik kreeg signalen van o a IL T dat er veel vragen zijn
van zorginstellingen over de verpakking en afvoer van materialen geproduceerd tijdens verpleging en labonderzoek

van patienten met COVID 19

Ik heb daarvoor de bijgaande tekst opgesteld
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Zou die kunnen worden opgenomen in een van de volgende Inf@ct berichten

Met vriendelijke groet

10 2e 10«2« tlO 2 J 10 2©

Arts M G Infectieziektebestrijding

Coordinator netwerk IHR Nederlands Caribische regio

LCI RIVM

Mob 10 2e
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10 2»

1° 2e

10 2eTo |@rivm nl]
From

Sent Mon 2 17 2020 8 14 22 AM

Subject RE SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Pak het op

|@rivm nlVan 10 2e 10 2e

Datum 17 februari 2020 om 08 56 19 CET

Aan @rivm nl

Onderwerp RE SPOED Lab Inf@ct Nieuw coronavirus Wuliaii 2019 nCoV 11

10 2e 10 2e

Ha 10 2e

Ik wilde hier vrijdagmiddag nog iets mee doen maar sprakQ^^Jpas na de wrap up Het is me ook niet helemaal

helder welk antwoord ik moet geven maar daarvoor kan ik overleggen met een aw

Ik begrijp dat|
al een antwoord heeft gekregen In Crios kan ik het niet vinden Weet jij het nog

jou heeft laten weten dat zij er niets mee heeft gedaan Vraag is nu of deze artsmicrobioloog10 2»

Groetjes

From LCI Voorwacht d 10 2e @rivm nl

Sent vrijdag 14 februari 2020 17 18

10| 2e I0 2e |@rivm nl

Subject FW SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

To

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent vrijdag 14 februari 2020 15 17

To LCI Voorwacht j
Subject RE SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

10 2e @rivm nl

heeft hier nu wat mee gedaan Wat ik vind dit nog in mijn mailbox10 2e

From LCI Voorwacht 10 2e | S rivm nl

Sent woensdag 12 februari 2020 09 00

10 2e 10 2e l@rivm nlTo

Subject FW SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Hoi isdeze^l beantwoord

Groetj 10 2b

From LCI ^@rivm nl

Sent dinsdag 11 februari 2020 17 01

To LCI Voorwacht j
Subject FW SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

10 2» |@rivm nl

Beste voorwacht

Dit bericht is binnen gekomen als aanvulling op ons eerder verstuurde bericht

Hartelijke groet
10 2e

From MeasureMail Spike ReplyHandler
Sent dinsdag 11 februari 2020 16 46

To LCI ^£s©rivmjTl
Subject Re SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

10 2» l@mml nl
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Excuses Ps correctie ecdc heeft over mainland China valt Taiwan wel of niet daaronder

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10 26Op 11 feb 2020 om 16 130 heefti | 5 gmail com het volgende geschreven10 2e

Beste Labinf@ct

Kunt u mij toelichten waarom lei rivm een andere casus definitie aanhoudt dan ECDC Dan bedoel ik dat zij koorts

niet in casus definitie hebben opgenomen en geheel China noemen zonder bepaalde lokale uitzonderingen
Het is puur nieuwsgierigheid van uit mijn kant

Alvast dank voor het antwoord

Met vriendelijke groet

te Deventer10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 7 feb 2020 om 13 15 heeft RIVM Lab lnfact ^ 5 nieuwsbrieven rivm nl het volgende geschreven

Bekiik online

Dubbel

10 2e10 2e
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Dubbel
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Dubbel
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Dubbel

1Q 2e

10 2e

10 2e
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Dubbel

10 2e 10 2s 10 2e

103 26 10 28 10 2e

M0 2s 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e
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10X29

10 2e

Dubbel
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10X29
10 2e

To

From

Sent Fri 2 7 2020 1 32 11 PM

Subject RE Coron aviru s

Beste mevr 10» 2e

In overleg met onze deskundig infectiepreventie stuur ik u hierbij antwoord in rood op uw vragen

Blijkbaar is er tijdens ROAZ overleg aangegeven dat verdachte coronaviruspatienten enkel in geselecteerde ziekenhuizen

zullen worden opgenomen vergelijkbaar met Ebola Hierover heb ik echter in de communicatie vanuit RIVM nog niets

gelezen Klopt deze informatie of moeten alle ziekenhuizen voorbereid zijn op opname Op dit moment zijn alle

ziekenhuizen in onze regio overigens wel voorbereid Deze informatie klopt niet tijdens het OMT op 24 januari
2020 is besloten en volgens mij ook gecommuniceerd in ieder geval naar het AZN ambulancedienst dat

ieder ziekenhuis deze patienten kan opnemen natuurlijk a Is er plaats is en er geen geselecteerd
ziekenhuizen zijn

Vanuit de VHIG zou gesuggereerd zijn dat opname enkel toelaatbaar is in strikte isolatie in kamers met onderdruk Is strikte

isolatie in een kamer met onderdruk in de sluis ook acceptabel Ja onderdruk in de sluis is ook voldoende geschikt

Wat adviseert het LCI t a v het opnemen van vragen m b t verblijf China contact coronavirus in de standaard vragenlijst

bij geplande opname in het ziekenhuis bij alle patienten analoog aan bijv MRSA bij alle poorten dus ook poli bij

geplande opname ongeacht klachten NB bij sommige versies van Hix is dit overigens NIET mogelijk i k v standaard

content Wij zijn van mening dat dit een vraag is voor een arts maar niet standaard gevraagd hoeft te worden

bij elke indicatie We kunnen ons voorstellen dat er naar China reisgeschiedenis gevraagd wordt bij

respiratoire klachten maar niet bij bijv een gebroken been op de SEH

We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Vriendelijke groet 10X29

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

l@rivm nlE

I www rivm nl infectieziekten

1 10 2e 10 2e @rivm nl

@rivm nl Ichv ^B@rivm nl

From

Sent vrijdag 7 februari 2020 14 20

To LCI Voorwacht

Subject RE Coronavirus

10 2»

10 2eHoi

1 Deze informatie klopt niet tijdens het OMT is besloten en volgens mij ook gecommuniceerd in ieder geval
naar het AZN ambulance dienst dat ieder ziekenhuis deze patienten kan opnemen natuurlijk als er plaats is

2 Ja onderdruk in de sluis is ook voldoende geschikt
3 Ik vind dit een vraag voor een arts maar m i moet dit niet standaard gevraagd worden dit doe je eerder

alleeb bij respitoire klachten maar niet als je met een gebroken been op de seh komt

Groet 101 29

@pamm nlFrom 10 2e 10 2e



19520957

Sent vrijdag 7 februari 2020 12 28

To LCI Voorwacht

Subject Coronavirus

Importance High

10 2e @rivm nl

Geachte mevrouvJ 10 2e

Na overleg metSEH en deskundigen infectiepreventie in onze regio afgelopen week heb ik een aantal vragen m b t coronavirus

1 Blijkbaar is er tijdens ROAZ overleg aangegeven dat verdachte coronavirus patienten enkel in geselecteerde

ziekenhuizen zullen worden opgenomen vergelijkbaar met Ebola Hierover heb ik echter in de communicatie vanuit RIVM

nog niets gelezen Klopt deze informatie of moeten alle ziekenhuizen voorbereid zijn op opname Op dit moment zijn alle

ziekenhuizen in onze regio overigens wel voorbereid

2 Vanuit de VHIG zou gesuggereerd zijn dat opname enkel toelaatbaar is in strikte isolatie in kamers met onderdruk Is

strikte isolatie in een kamer met onderdruk in de sluis ook acceptabel

3 Wat adviseert het LCI t a v hetopnemen van vragen m b t verblijf China contact coronovirus in de standaard vragenlijst

bij geplande opname in het ziekenhuis bij alle patienten analoog aan bijv MRSA bij alle poorten dus ook poli bij geplande

opname ongeacht klachten NB bij sommige versies van Hix is dit overigens NIET mogelijk i k v standaard content

Dank alvast voor de antwoorden

Met vriendelijke groet

■ar 10 2e | 5 pamm nl | PAMM nl

De Run 6250 | 5504 DL Veldhoven

Pott bus 2 | 5500 AA Veldhoven

Laboratoria voor pathologic
en medisthe microbiologie

P4MM



19520960

Mtiiigfci^rMtaiaDM@rivm nilTo |@vggm nl]
From LCI Voorwacht

Sent Fri 2 7 2020 12 56 55 PM

Subject FW SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Weten jullie hiermeer van Kunnen jullie de MMB antwoord geven

Bedankt GroetJ 10 2e

From LCI ^@rivm nl

Sent vrijdag 7 februari 2020 13 46

To LCI Voorwacht j 10 2» |@rivm nl

Subject FW SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

From MeasureMail Spike ReplyHandler j
Sent vrijdag 7 februari 2020 13 32

To LCI ^^®riym1nl
Subject RE SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

10 2e I rn ml nl

Beste alien

De diagnose criteria hieronder genoemd komt niet in overeen met het LCI rictitliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV Wij
gebruiken de genoemd LCI link in onze SOP Het lijkt me verstandig dezelfde criteria overaal te hebben

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet

10 2e

Laboratoritim voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie
057

@dz nl

Deventer
zieicenhuis

Nico Bolkesteinlaan 75 | 7416 SE Deventer

www dz nl©o o © ©

Van RIVM Lab lnfact ^5 nipuwsbrieven rivm nl

Verzonden vrijdag 7 februari 2020 13 16

Aan Silva da Julia ^^0 Sdzinl

Onderwerp SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

Bekiik online

Dubbel
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10 2e10 t2e

Dubbel



19520960

Dubbel



19520960

Dubbel



19520960

10 2e

10K2e

10 2e

Dubbel
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10 2e 10 2e 10 2e

10K2e J 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2«
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19535475

To H@rivm nl]

|@rivm nl]1° 2eCc

From

Sent Sun 2 9 2020 2 48 58 PM

Subject FW EU HEALTHY GATEWAYS Advice for preparedness and response to cases of 2019 nCoV acute respiratory disease at

points of entry in EU EEA Member States Version 2

t k n

heb het ook maar even in casus 24289 geplakt weet niet of dat echt de bedoeling was

10 2e 10X2 @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 7 februari 2020 18 08

Aan ^BEHl 2HEZ l@minvws nl

|@minvws nl 10 2 101 2 10 2e 10 2 |@rivm nl

Onderwerp RE EU HEALTHY GATEWAYS Advice for preparedness and response to cases of 2019 nCoV acute respiratory disease at

points of entry in EU EEA Member States Version 2

|@rivm nlCC

Beste 10 2e

We hebben vanmiddag overleg gehad met GGD Kennemerland waarin het volgende is afgesproken besproken
• Er zijn 3 luchtvaartmaatschappijen die met directe vluchten op Schiphol landen ong 5 vluchten per dag
• GGD zal met hen contact op nemen om te verifieren of ze patienten met koorts bovenste luchtwegklachten

onderweg identificeren en daarop kunnen acteren apart zetten kapje opzetten materialen aan boord

melding naar Schiphol beoordeling GGD etc

• GGD gaat folders voor passagiers die in NL verblijven opstellen en zorgen dat mensen van die vluchten deze

folder krijgen Idealiter al in het vliegtuig voor de landing voordat men het vliegtuig verlaat

• Info bij bagagebanden wordt aangepast aan deze folder

• GGD gaat met deze luchtvaartmaatschappijen afspraken maken dat passagiersgegevens beschikbaar blijven
mocht er contactopsporing nodig zijn als achteraf blijkt dat er een besmettelijke patient aanwezig was tijdens
de vlucht

• GGD gaat bij Airport Medical Services na dat zij op de hoogte zijn van casus definitie en beleid persoonlijke
beschermingsmaatregelen bij onderzoek van mogelijke patient
• Hygiene en sanitatie op Schiphol zijn adequaat

We hebben maandagmiddag vervolgoverleg om implementatie van bovenstaande op te volgen

Entry exitscreening is verder niet besproken met de GGD in navolging van OMT advies

Hartelijke groet en goed weekend

10 2e

10 2e 10 2e | 5 minvws nlFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 13 01

|@rivm nlTo

10 2eEEuH
Subject RE EU HEALTHY GATEWAYS Advice for preparedness and response to cases of 2019 nCoV acute respiratory disease at

points of entry in EU EEA Member States Version 2

|@minvws nlCc

Hoi 10 2e

Ik neem aan dat jullie deze ook meteen meenemen in het overleg met GGD Kennemerland

10 2e

10 2e Q10 2« 10H2b I0 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 7 februari 2020 09 55

Aan 10 2 l 10XZ«l|@minvws nl

cMODIeSl l@minvws nl

Onderwerp FW EU HEALTHY GATEWAYS Advice for preparedness and response to cases of 2019 nCoV acute respiratory disease at

points of entry in EU EEA Member States Version 2

l@rivm nl @rivm nlM m m



19535475

Van |@ec europa eu10 2e

Verzonden vrijdag 7 februari 2020 09 55 24 UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Aan l@ec europa eu

Onderwerp EU HEALTHY GATEWAYS Advice for preparedness and response to cases of 2019 nCoV acute respiratory disease at

points of entry in EU EEA Member States Version 2

10 2e

Dear Members of the Health Security Committee

Please find enclosed advice for preparedness and response to cases of 2019 nCoV acute respiratory disease at points of entry in

EU EEA Member States Version 2 prepared by the EU Healthy Gateways Joint Action describing considerations for entry

screening including benefits

Kind regards

HSC Secretariat



19537544

@vaam nl ftMH3M@vaom nil10 2eTo

From LCI Voorwacht

Sent Thur 2 27 2020 1 40 33 PM

Subject FW COVID 19 diagnostiek bij onbegrepen pneumonie

Dit was dit derde wil ik je ook even laten zien voordat we algemeen antwoord geven

Van LCI ^@rivm nl

Verzonden donderdag 27 februari 2020 12 42

Aan LCI Voorwacht 3 10 2e | ®rivm nl

Onderwerp FW COVID 19 diagnostiek bij onbegrepen pneumonie

Groet

10 2e 10l 2s |@BovenlJ nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 12 31

To LCI

Subject COVID 19 diagnostiek bij onbegrepen pneumonie

Sensitivity Confidential

Volgens mij wordt het een uitdaging om COVID 19 diagnostiek te doen bij alle patienten die ervoor in aanmerking komen Gisteren

kwam het volgende Lablnf@ct bericht binnen

Opschalingslaboratoria actief voor intramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten datverzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intramurale

verdachte patient zal worden aangepast

Dat betekent dat je bij 25 65 van de patienten met een acute pneumonie op COVID 19 moet gaan testen Zie onder uit de SWAB

richtlijn CAP 2016



19537544

TabU 4 Matt «miaou artiftl pti of fC uuaun»n a r£juir d puruinooin in lb» X»lh»rland

Study population

Coiniminiry Ho pita 1 lu»ar« Care unit

1 tudy 2 nw 1 tudy5

3 pneumoniae 6 24 22

TT 7H influenzae 9 7 4»

Legionella spp 0 1 6 IS

3 aineuz 0» 1 2 10

M eatarrhaliz 0 0 1 OS

Enterobacteriaceae OS 2 5 S ss

Pseudomonas aeruginosa OS 0 2 S 5S

1 pMOMiUM 9 S 3S OS

0 7 OSChlam dophila spp 2

C bumerii OS 0 14 S IS

lira f Irfluenza ITs 3 S S ITS

Other 2 S 2 3 S 10 s

3Ts 63 65 S 25SV paHtOftn idettrfled

Data cc the brepital and at« ive ca e unit tudy popubuonv wtn denved om ttudaea pubk »d btmvta 2011

and 2016 data act £ cotnmuiury tablew denied from a study published m 2004

■Hus tudv included panent with a lower respiratory tract infraction in featra practice no standard chut X ray

wav ptiferaate for the diagrab ofCAP

Dit wordt m i een onwerkbare situatie Mijn vraag aan de LCI is wat wordt verstaan onder een onbegrepen pneumonie vooral

omdat bij presentatie alle pneumonieen in principe onbegrepen etiologie nog niet vastgesteld zijn

Het is mogelijk om de definite te versmallen naar bv

Alle gevallen van pneumonie die na X dagen nog geen etiologie hebben opgeleverd en waar geen respons is op de in principe
adequate empirische therapie
Alle gevallen van pneumonie die op de ICU behandeld moeten worden en waar sneldiagnostiek pneumokokkenantigeen
Legionella antigeen influenza PCR geen aanknopingspunt heet opgeleverd
Andere criteria

Ik hoor graag wat het LCI precies verstaat onder “intramurale patienten met een onbegrepen pneumonie”

Met vriendelijke groet

OLVG Labs BV

Amsterdam

This email and any files transmitted with it are strictly confidential and

intended solely for the use of the individual or entity to whom they ar e

addressed If you have received this email in error please notify the

sender of this email

This footnote also confirms that this email message has been swept for

the presence of computer viruses

BovenlJ ziekenhuis Amsterdam https www bovenii nl



19537592

To MeasureMail Spike ReplyHandler l
From LCI Voorwacht

Sent Tue 2 25 2020 8 33 41 AM

Subject RE {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

|@mm1 nl]

Beste 10 2e

Nieuwe casusdefinitie gaat in op moment van verzenden Of stel je de vraag i v m casuistiek van dit weekend van

een persoon met een ernstig longbeeld wat bij nieuwe casusdefinitie past Dan is het advies om met de GGD

alwaar patient woonachtig is contact op te nemen

Met vriendelijke groet

10 2e

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

W www lci rivm nl

T 030

A Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2e

Aanwezigl 10 2e

From MeasureMail Spike ReplyHandler j
Sent maandag 24 februari 2020 17 21

To LCI B@rivm nl

Subject RE Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

10 2e @mml nl

Goedemiddag

Dank voor de update Wij lopen hiermee tegen een vraag aan

Moeten we de casusdefinitie toepassen op nieuwe patienten of met terug werkende kracht ook naar patienten kijken die nu

opgenomen liggen hebben gelegen

Hartelijke groet

10 2e

Dr 10 2s

Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en infectiepreventie
Henri Dunantstraat 1 H gebouw 2e verdieping
5223 GZ s Hertogenbosch

10 2e073

Van RIVM Lab Infact rP^^3i@nieuwsbrieven rivm nn

Verzonden maandag 24 februari 2020 14 32

Aan

Onderwerp Lab Inf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

10 2e

Bekiik online
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10 2@I0 2e

Dubbel
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10 2e 10 2« 10 2»

10 2S 10 126 10 2S

Dubbel

10M2B

10 2e
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Dubbel



19537789

To |@rivm nl]
From

Sent Wed 2 5 2020 10 57 49 AM

Subject FW Case definitie

m

@lumc nl

Sent maandag 3 februari 2020 08 37

10 2e 10 2e @lumc nlFrom

^J@rivm nl

|@rivm nl

To m m

10 2e 10 28|@rivm nl |@lumc nlCc rn m

Subject Re Case definitie

Dank voor je snelle antwoord

Het is zeer waarschijnlijk al eerder besmettelijk verkoudheidsklachten dus in het kader van snelle case finding om verspreiding te

voorkomen snap ik het niet ECDC heeft het ook niet als voorwaarde

In het Lancet artikel had 83 koorts bij opname In het kader van alleen ernstige infecties opsporen die mogelijk ziekenhuiszorg

nodig hebben snap ik het wel maar je wilt toch verspreiding voorkomen

Groet

10 2e

10 2e 1Q 2eOp 2 feb 2020 om 19 33 heeft |@rivm nl het volgende geschreven

Beste 10 2e

Koorts is een van de meest karakteristieke symptomen gemeld bij coronacasussen

Als we koorts loslaten krijgen we een te aspecifieke casus definitie waar veel personen uit China met

een BLWI veroorzaakt door een ander verwekker onder gaan vallen

Harteliike grot
10 2e

10 2e @lumc nl 10 2e @lumc nlFrom

Sent zondag 2 februari 2020 16 00

| 5 rivm nlTo

10 2e 10 2e^ S rivmjTl |@ rivm nl @lumc nlCc

Subject Case definitie

Hoi 10 2e

Zag nieuwe labinfact gisteren

Wat is de reden dat koorts als vereiste in case definitie blijft staan Dan ga je toch cases in vroeg stadium missen

Hartelijke groet

10 2e

|Afdeling Medische Microbioiogie |Leids Universitair Medisch

@lumc nl

Dr

Centrum Postbus 9600 | 2300 RC Leiden | 07 10 2»10 [2e|

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten



19537789

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability



19600287

10 2»To LCI Voorwachtll |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent Tue 2 4 2020 3 40 04 PM

Subject RE {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

Nee hier gaan w trouwens niet meer op antwoorden

■ MSc

Mprofiel Infectieziektebestrijding

10 2e

10 2eI
KNMG

Centrum Infectieziektebestrijding Cib

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | U l

M 06 1 m

|@rivm nl

http rivm nl

Aanwezig 10 2e

From LCI Voorwacht j
Sent dinsdag 4 februari 2020 12 38

10 2e @rivm nl

t0 2e 10 2e |@rivm nl

Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

To

Hoi 10 2e

Moeten we hier nog op antwoorden

10 2eGroeten

^^^@pamm nl

Sent dinsdag 4 februari 2020 12 32

To LCI Voorwacht \

Subject RE Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

10 2eFrom

10 2e l@rivm nl

Dank voor het antwoord zoals je begrijp ben ik het hier niet meer eens Mijn ingang is er is weinig bekend dus probeer zoveel

mogelijk bekend te krijgen dus zoveel mogelijk mensen testen die mogelijk contact hebben gehad Alleen op deze manier kom je

meer te weten over milde ziekte

ledereen is heel blij met de opstelling van China nu echter de uitgebreidheid van verspreiding doet vermoeden dat het mogelijk
wat langer aan de gang is dan we denken

dr

3

E pamm nl | www pamm nlT 31 0 88

De Run 6250 | 5504 DL Veldhoven

Postbus 2 | 5500 AA VeldhovenP MM kjl »wd r

Van LCI Voorwacht []
Verzonden dinsdag 4 februari 2020 12 19

Aan

Onderwerp RE Lab Inf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

|@rivm nll

10 2e

Geachte heerl 10 2a



19600287

Hartelijk dank voor uw mail en uw scherpe blik Er is nog veel onduidelijk over dit nieuwe virus bijvoorbeeld over

de rol van asymptomatische infecties Wij hebben onze case definitie gebaseerd op de WHO

zie https www who int publications detail alobal surveillance for human infection with novel coronavirus f2019

ncov waar ziekenhuisopname een van de criteria is Daarnaast hanteren we extramuraal een klinisch wat ruimere

maar epidemiologisch striktere casusdefinitie De door u voorgestelde casusdefinitie is weliswaar heel sensitief maar

gezien de vele andere respiratoire klachten zeker in deze tijd van het jaar in de huidige situatie niet zinvol

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zal de casusdefinitie zo nodig worden aangepast

Op dit moment zijn de beschreven casusdefinities van het laatste Lab Inf@ct 9 nog steeds van kracht

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2» 10 2e

Dubbel
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Dubbel

10 2e

10 2e

10 [2e
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10 2e

10 2e10K20

Dubbel



19600287

Dubbel
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Dubbel

10 2e Dubbel 10X28

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 1 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e

10 2e

Dubbel



19600289

10 2»To LCI Voorwachtll |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent

Subject

Tue 2 4 2020 1 46 22 PM

RE Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

Kun jij onderstaande antwoorden

Beste dhr 10 2e

Dank u wel voor uw vraag De reden dat er bij de triage wordt gevraagd naar reishistorie naar heel China is om zo

breed mogelijk in de anamnese te blijven Bij telefonische triage moet naar China gevraagd worden omdat op dat

moment nog niet geobjectiveerd is hoe ernstig de klachten zijn
Is er sprake van een recente reis naar China dan dient er verdere specificering plaats te vinden van de exacte reis

de activiteiten en de exacte reislocatie Het gaat hier dus om een criterium bij het uitvragen in de triagering en niet

om de case definition voor een verdacht geval Triagering begint breder Patienten die in China zijn geweest wordt

geadviseerd om niet naar de praktijk te komen en bij huisbezoek past de huisarts persoonlijke

beschermingsmaatregelen toe Triagering in de huisartspraktijk begint dus breder Voor de indicatie voor

diagnostiek gelden de casusdefinities intramuraal en extramuraal

Dat is ook wat wordt bedoeld met de tekst op de NHG website De formulering klopt hierin echter niet helemaal wij

zijn hierover in contact met de NHG

Hopelijk is dat antwoord op uw vraag Mocht u meer informatie nodig hebben dan staan wij u graag verder ter

woord

Hartelijke groet

From LCI Voorwacht \ 10 2e @rivm nl

Sent dinsdag 4 februari 2020 10 47

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

To

10 2«Ha

Ik begreep dat we deze naar je door machten sturen wat ik alvast gevonden had is het volgende

Op de website van de NHG fhttps www nha org coronavirus

staat

Vraag bij patienten met koorts en luchtwegklachten hoesten neusverkoudheid keelpijn en of tekenen van een

longinfiltraat zoals kortademigheid telefonisch na ofzijin de stad Wuhan in China of een nieuw gebied waar
actuele overdracht plaatsvindt zijn geweest in de afgelopen twee weken Vraag bij een recent verbiijf in het

risicogebied naar direct contact met mogelijke patienten met het coronavirus 2019 nCoV

Hi] staat nog niet in Crios trouwens

Groet

I0 2e

From MeasureMail Spike ReplyHandler j
Sent maandag 3 februari 2020 17 27

To LCI r^^@ri\ m nl

Subject RE Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

10 2e |@mml nl

Toe passing in de huisartspraktijk



19600289

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en luchtwegklachten zal worden

gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste ziektedag in China is geweest

Dat snap ik dan dus niet bij de casus definitie voor huisartsen

Hartelijke groet

10 2»

Drl 10 2°

10 2e [jBZ ZHB

Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Bezoekad res

Henri Dunantstraat 1 H gebouw 2e verdieping
5223 GZ s Hertogenbosch
Postadres

Post bus 90153

5200 ME s Hertogenbosch
Telefoon 0731 10 2e

Van RIVM Lab Infact r^^^^M@nieuwsbrieven rivm nl1

Verzonden maandag 3 februari 2020 17 19

Aan

Onderwerp Lab Inf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

10 2e

Bekiik online

Dubbel

10 2e10X28
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10 2e 10 2s

10 2e 10 2e 1 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e
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Dubbel



19600291

To [ }IfeDM@rivm nl1H

From

Sent Tue 2 4 2020 1 08 33 PM

Subject RE {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

Ha 10 2e

Ja dat klopt van die website Ik zie nu ook waar de verwarring ontstaat NHG geeft onder het kopje casusdefinitie

verruimd een casusdefinitie aan van koorts met symptomen en in China geweest dat is een te ruime om hem echt

als casusdefinitie zo op hun site te zetten Dus misschien moeten we toch even contact leggen met NHG

https www nhq orq coronavirus

Groet

MScm

KNMG
profiel Infectieziektebestrijd ingm

Centrum Infectieziektebestrijding Cib

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | U l

T 030

M 06 m

I0 2e}

»•

@rivm nl

http rivm nl

Aanwezig^B 10 2«

10 2» 10 2» @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 12 12

10 2e 10 2e |@rivm nl

Subject RE Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

To

Hoi 10 2«

de website van de NHG is mogelijk nog niet geupdate

Graag onderstaand in de tekst verwerken

Bij telefonische triage moet naar China gevraagd worden omdat op dat moment nog niet geobjectiveerd is hoe

ernstig de klachten zijn
Pati enten die in China zijn geweest wordt geadviseerd om niet aar de praktijk te komen en bij huisbezoek past de

huisarts persoonlijke beschermingsmaatregelen toe Triagering in de huisartspraktijk begint dus breder Voor de

inicatie voor diagnostiek gelden de casusdefinities intramuraal en extramuraal

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 11 05

|@rivm nl

Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

10 2e 10 2»To

Ik zou dit willen formuleren

Beste dhr 10 2e

Dank u wel voor uw vraag De reden dat er bij de triage wordt gevraagd naar reishistorie naar heel China is om zo

breed mogelijk in de anamnese te blijven Is er sprake van een recente reis naar China dan dient er verdere

specificering plaats te vinden van de exacte reis de activiteiten en de exacte reislocatie Het gaat hier dus om een

criterium bij het uitvragen in de triagering en niet om de case definition voor een verdacht geval Triagering begint
breder

Hopelijk is dat antwoord op uw vraag Mocht u meer informatie nodig hebben dan staan wij u graag verder ter

woord
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Hartelijke groet

MSc

KNMGirofiel Infectieziektebestrijding

Centrum Infectieziektebestrijding Cib

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 j 3721 MA Bilthoven | U l

T 030

M 06 |
10 2e

10 2e l@rivm nl

http rivm nl

Aanwezig H 10 {2e

10 2»

10 2b 10 2e

Dubbel

10 2e

H0 [2e

10 2e
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I0 2e

10 2e

Dubbel

10 2e10 {2
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Dubbel
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Dubbel
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Dubbel

10 2e 10 2e 10 2e

10 2a 10 2a

10 2e 10 2e 1 10 2«

10 2e 10 2e

10 2e
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10 M2e

10 2e

Dubbel
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10 2»To LCI Voorwachtll |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent Tue 2 4 2020 11 00 44 AM

Subject RE {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

kun je dit antwoorden naar deze man Met de link van who die je nog open hebt staan waarschijnlijk10 2e

Geachte heer^

Hartelijk dank voor uw mail en uw scherpe blik Er is nog veel onduidelijk over dit nieuwe virus bijvoorbeeld over

de rol van asymptomatische infecties Wij hebben onze case definitie gebaseerd op de WHO zie {LINK naar WHO

global case definition 31 jan waar ziekenhuisopname een van de criteria is Daarnaast hanteren we extramuraal

een klinisch wat ruimere maar epidemiologisch striktere casusdefinitie De door u voorgestelde casusdefinitie is

weliswaar heel sensitief maar gezien de vele andere respiratoire klachten zeker in deze tijd van het jaar in de

huidige situatie nietzinvol Uiteraard volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zal de casusdefinitie zo nodig
worden aangepast

Op dit moment zijn de beschreven casusdefinities van het laatste Lab Inf@ct 9 nog steeds van kracht

From LCI Voorwacht d 10l 2e @rivm nl

Sent dinsdag 4 februari 2020 10 48

I0 2e 10 2e |@rivm nl

Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

To

Hoi 10 2s

Onderstaande vraag opmerking stuur ik naar je door zoals afgesproken
Staat dus ook nog niet in Crios

Groeten I0 2a

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

From LCI ^fl@rivm nl

Sent dinsdag 4 februari 2020 08 07

To LCI Voorwacht j
Subject FW Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

10 2e @rivm nl

10| 2»

10 12

10| 2e 10 2e 10 2e 10 2a

Dubbe
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Dubbel

10 2»



19600298

10 2e

10 129

10 2e

Dubbel

10 2e10 £2e
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Dubbel
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10 2e 10 2e 10 2e

10 2a 10 2a

10 2e 10 2e 1 10 2«

10 2e 10 2e

10 2e
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10 M2e
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Dubbel
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B@rivm nl]
@rivm nl1

10 2s

10 2e

10 I2e

To Signaleringsoverlei
10 2e 10 2e

10 2a

Cc @rivm nll
I0 2eirivm nl] |@rivm nl]@rivm nl]

From

Sent

Subject RE Conceptverslag SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 14 30u retour

ConceptSOverslaa 06022020 sh docx

Thur 2 6 2020 1 16 46 PM

Dank mooi verslag10 2e

Bijgevoegd wat edits

Heb net even

toegankelijk en amcJeTijE overzicht voor achtergrondinfo en onzekerheden Het beleid rond de gerepatrieerden lijkt
ons niet nodig te noemen expliciet is klein groepje dat volledig in beeld is dus niet relevant voor de signalering
Wat mij betreft benoemen we de repatriering wel expliciet als feit zie edits in de tekst

afgestemd Bij het CoV signaal stellen we voor te verwijzen naar het NTvG stuk10 2e

Verder mee eens dat mijn punt van mogelijke onderdiagnostiek in bv Indonesie zo onzeker is dat het niets toevoegt
dit op te nemen

Groet 10 2e

10 2eFrom Signaleringsoverleg j
Sent donderdag 6 februari 2020 11 52

@rivm nl

[10 2e 10 2eTo Signaleringsoverleg l@rivm nl @rivm nl

10 2b g 10 2e 1D 2b@rivm nl

@rivm nl I

H@rivm nl |
@rivm nj

@rivm nl

l@nvwa nl |

|@rivm nl

M@rivm nl

kSJrivmml^M

|@ rivm nl

10 2e |@rivm nlm m m m

^B@Tivmjil
E10 2b 2e |@rivm nl

^J@nvwa nl

|@rivm nl B
k®rivm nl |
|@rivm nl 00X26 E 10 2em □

[Q^y^^B@rivm nl

| g rivm nl Bimfigj@ggd amsterdam nl

M]@rivm nl j

|@rivm nlM

10 2b 10 2e|@rivm nl |@rivm nlj[i]

|@rivm nl

E10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl @ rivm nl |@rivm nl

I0} 2e 10 2e tl0 2e 10 2e NVWAl@rivm nl @rivm nlm m [n m

10 2e E 10 2e USEfffflH
0 2e E 10 2®

@nvwa nl

iNVWAl llBml@nvwa nl

W k privm nl |
B@rivm nl

i

10K2e H»Pi 10 2e

j 10 2e

IgBBWHBI 10 2e E 10X2e»

10 2e |@rivm nl ^
@rivm nl10 2e 10 2e@rivm nl [

@ rivm nl

M

l@nivel nlm [y m

l@rivm nl |@rivm nlm rn m m m

|@rivm nl ^J@rivm nl |@rivm nlm m

|@rivm nl |@rivm nl

K^rivm nb @rivm nl

m@ rivm nl B
@rivm ni ^

l@rivm nl LCR

^J@rivm nl |
@rivm nl HI

m

m@lcr nl |y|g|@lcr nl Q

E0JffiJ@rivm nl

@rivm nl

0 W m

10 2e 2« E 10 2a

10 2a 10 28 NIVEL|@rivm nl l@nivel nb2B
^^Q@rivm nl Q

|@vwa nl

m m m

jl@rivm nl

g^@rivmml^H
NVWA CKOS

10 2e E 10 2B NVWA 10 2e10 2e iO |2 10 2e H@vwa nl

|@rivm nl NVWA

m

m 0

10 2a|@vwa nl |@rivm nl0

@rivm nl

@rivm nl

@rivm nl B|
@rivm nl

|@rivm nl

10 2« E 0X2a 10 2e|@rivm nl |@rivm nlM

NVWA | l@nvwa nl TO[m W

f@rivm nl|@rivm nlm 0 0 m m

10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl
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@ggdru nl jj@rivm nl |@rivm nl

@rivm nl

|@rivm nl |

@rivm nl ’

Bg
|@rivm nl ^MB« NVWAl

m

10 2e|@nvwa nlm ni [o m

|@rivm nl

Subject Conceptverslag SO verslag van vandaag Graag jullie commentaar uiterlijk 14 30u retour

rn

Beste collega s

Hierbij het concept SO verslag van vandaag buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Binnenlandse signalen

10 2«

Buitentandse signalen
3500 Verdere verspreiding 2019 nieuw coronavirus 2019 nCoV in en buiten China en eerste gevallen in Europa vervolg

10 2b

Reacties en commentaar ontvang ik graag voor 14 30u retour zodat ik het tijdig kan verwerken Alvast bedankt

Met vriendelijke gro
m

[m
m

I

Epidemiologie en Surveillance

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 interne postbak 75

3720 BA Bilthoven

E mail

Website http siqnalen rgvm nl

l@rivm nlI0 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent Sun 2 9 2020 9 06 33 PM

Subject FW Antw Scenario analyse voor VWS

asdflaksdfj
From I0 2e 10 2e @rivm nl

Sent zaterdag8 februari 2020 07 45

d0 2e 10 2« » 2e||@rivm nl |@rivm nlTo m m

10 2e 10} 2e i 2e|@rivm nl

Subject Antw Scenario analyse voor VWS

|@rivm nl |@rivm nlm

Ja mooi en daarna graag in RT inbrengen groet^^

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 7 februari 2020 om 21 51 33 CET

fti Ig—i
10 2e 10 2e 10 2e]rivm nl rivrrLnl |

@rivm nl

Aan M

10 1 10 2e

Onderwerp Antw Scenario analyse voor VWS

|@rivm nl

Ha college s

overlegt we zullen hiervoor a s woensdag met een paar collega s van epi en lei te zitten hoeft nog nietInmiddels met

met centrumhoofden

10 2e

Goed weekend

10 2»

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 7 februari 2020 om 17 54 18 CET

10 2el@rivm nl |@rivm nlAan m In [n

10 2e

Onderwerp Scenario analyse voor VWS

|@ rivm nl Mk®jjvmml

Beste alien

Vandaag hebben we ^^^^en ik de hele dag bij VWS gezeten om een scenario analyse op te stellen die komende dinsdag in het

IOA wordt besproken^^Sis daarbij

Binnen deze analyse speelt de meest realistische scenario een belangrijke rol

10 2e en ik vonden het moeilijk om deze exact te definieren en er is gevraagd om dit voor dinsdag voor te bereiden

Het lijkt me goed als we onze kennis en kunde combineren in het opstellen van dit meest realistische scenario of scenario s en om

daarbij ook al te gebruiken wat er is gedaan in het verleden

Wat voor mij de meest belangrijke vragen zijn expliciet maken welke schaal en duur van containment we denken die past bij 2019

nCoV en wat de meest realistische inschatting is dat wij en anderen in Asie Europa onze hun strategie met succes kunnen

volhouden En vervolgens wat het meest realistische verloop is van een mogelijke uitbraak in NL omdat als we antwoord hebben

op beide vragen iets kunnen zeggen over a het aantal infecties symptomatisch asymptomatisch hier en elders gaat dit de

wereld over en b mogelijke problemen in ziekenhuis zorg capaciteit en c het aantal mensen wat tegelijk ziek zal zijn impact op

continuiteit Want gezien de discussie leken me dit de belangrijkste input voor politiek nu en ze hangen niet direct samen Ik snap

dat het te vroeg is voor precieze antwoorden maar een orde van grote is veelal genoeg 10 100 1000 10000 meer

Tijdens de vorige uitbraak was ik er niet bij dus ik weet niet wat er al is gedaan maar ik heb wat documentjes gezien sterk gefocust

op het influenza virus Kan iemand delen wat er al ligt

Kortom lang verhaal kort kunnen we maandag even samenzitten
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Prettig weekend

Groet

10 2e
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10 2e 10 2«To @ frii no]
I0 2eFrom

Sent Thur 2 6 2020 9 15 12 PM

Subject FW warning 2019 nCoV primers probes contamination with synthetic controls

Dear 10 2a

Taking notice of the strong reaction from I would propose to leave the issue to the EVD network10 2e

Warm regards
And success in these busy times

10 2e

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent donderdag 6 februari 2020 12 18

10 2e 10 2« 10 2el@fhi no |@rivm nlTo

^|@rivm nl

Subject RE warning 2019 nCoV primers probes contamination with synthetic controls

Cc

Hi

I m completely against this for the following reason expert labs know that they need to do entry QC for primers
and probes This was an internal warning from lab people to lab people please don t forget within the heat of

things to do proper entry QC when you receive new primer probe batches It is a lab issue labs need to do the

proper QC and based on that they know what their results are worth This e mail was to remind them of that what

they already know and to highlight that due to massive ordering of primers and probes and synthetic controls in

Europe batches produced at several companies appeared to have contaminants Because of the massive response

this became apparent But still nothing new the need for proper entry QC when you start with new reagents

Please don t make more of this then there is to it It is a lab issue that the labs in the networks understand

If the Norwegian lab is absolutely sure that it was indeed in the original primer probe batches they bought and

not a contamination due to own lab procedures it would be very useful if they could share that experience within the

labnetwork It is absolutely essential to not mix the issue in my e mail to

contaminations That is something completely different that s why it is important to really know for sure it is in the

company order and not added afterward in the lab

10 2e with the issue of lab

It is not worth an EWRS at this point as we do not know the extent of the problem and all relevant labs have been

informed both in

indicated there were labs from a few different countries that experienced this problem

10 2e and ERLI Net It is most certainly not an EWRS involving the Netherlands As

So please don t make this bigger than it is the labs should be aware and stick to proper entry QC which they should

always do

Best 10 2e

10 2e 10 2e @fhi noFrom

Sent donderdag 6 februari 2020 11 24

l@rivm nlTo

10 2e 10 2»|@rivm nl

Subject SV warning 2019 nCoV primers probes contamination with synthetic controls

@rivm nlCc

Dear

And thank you for your rapid reply
The incident is only an internal issue and is not public However we think it is sufficient to just inform about the risk of

contamination and false positive and the need for verification before a lot of measures are implemented

10 2e

What do you think

10 2e
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10 2e 10 2e @rivm nlFra

Sendt torsdag 6 februar 2020 10 46

^|®fhLno

|@rivm nl B

10 2e

10} 2e

Til M

10 2e 10 2eKopi
Emne RE warning 2019 nCoV primers probes contamination with synthetic controls

|@rivm nl

thank you for letting me knowDear 10 2e

10 2e is member of our ResponseTeam and my colleague at the RIVM

Maybe it is good to make a combined EWRS message from you and us EVD where you explain the incident and

add the warningwey 10 2b

Kind regards
10 {2e

10 2e 10 2e @fhi noFrom

Sent donderdag 6 februari 2020 10 38

|@rivm nl

Subject VS warning 2019 nCoV primers probes contamination with synthetic controls

10 2e 10 2eTo

10 2»Dear

Hope everything is fine with you I guess you also is very busy©

Our reflab just received this warning from the evdlabnet We had an incident with a false positive that generated much work and

concern during the weekend and this was very useful in order to understand what happened Have you considered sending this

also in EWRS so that all are aware of this not only the lab network

I think that could be useful but I guess you may have discussed this also

Greetings from Oslo

10 2e

10 2e I0 2e @erasmusmc nlFrom

Sent Wednesday February 5 2020 5 30 PM

| afhi no

Subject warning 2019 nCoV primers probes contamination with synthetic controls

10 2e 10 2eTo
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Warning t 2019 nCoV primer probe batches might be

contaminated with synthetic control

Dear all

We would like to draw your attention to the following important issue

We have understood from a few laboratories in different countries that

primer and probe batches for molecular detection of 2019 nCoV involving

different companies might be contaminated with synthetic positive control

material for 2019 nCoV Companies synthesize primers probes as well as

synthetic controls Apparently QC at the company level is sometimes such

that it might allow for cross contamination to occur and delivery of

contaminated batches

To illustrate one specific case batch of primers and probes for

al E gene and RdRp gene test were received two days ago All primers

and probes that were ordered appeared to be contaminated with the

synthetic E gene control so both for the E gene test as well as the RdRp

test while the synthetic E gene control was not ordered and had not been

ordered before The contamination gave a robust signal that started at

Ct33 and it responded in a quantitative way in a dilution series ACt 3 for

eachl 0 fold dilution in the E gene PCR Extensive testing and cross-

testing proved beyond doubt that the delivered batches were

contaminated

et10 1c

We would like to advise you the following



19900793

to apply a thorough entrance QC before you implement ordered primers

and probes

to strictly follow the advice for secondary confirmatory testing in case of

positives targeting a different genomic region before confirming an

infection In the case illustrated above the RdRp gene PCR did not give

false positives results regardless of the presence of the contamination E

gene synthetic control will not be amplified in the RdRp gene PCR

Furthermore we would welcome any feedback on this issue when you

have experienced the same or when you experience this in the future We

would like to try to get a better insight in the extent of the problem

A great thank you to the laboratories who signaled this problem

Best wished 10 2e

10 28

10 2e
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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10 2b

10 2e

1° P«To |@lumc nl[ |@lumc nl]
From

Sent Mon 2 3 2020 7 50 11 AM

Subject Re Case definitie

Het blijft balanceren tussen verspreiding voorkomen en casus defiuitie die werkbaar I lijfl specifiek genoeg

Even snel ik ben onderweg
Groet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 i2e | 1CH2b2 10 26 10 2e 10 2e

10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10J 2b} 10 12b[ 10 2e 10 2e 10 2e
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10 2e

Dubbel
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10 2e 10 2eTo |@rivm nl] |@rivm nl]no

From

Sent

Subject

m

Wed 2 5 2020 4 00 09 PM

FW Study claiming new coronavirus can be transmitted by people without symptoms was flawed | Science | AAAS

10 2e 10 2e @ rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 08 14

10 2e 10 2e 10X2 10 2|@rivm nl |@rivm nlTo

Subject Study claiming new coronavirus can be transmitted by people without symptoms was flawed | Science | AAAS

Ha

Goed nieuws

IMav discussie gisteren Blijkbaar komt de officiele reactie van RKI in nejm

Dan gaan we terug naar h ear say uit china over transmissie door asymptomaten Wei bewijs voor positiviteit van asymptomaten

maar bijdrage transmissie niet En indien dit wel gebeurt lijkthetvan minder belang

Fact en fiction

Fijne daglmaifeBi

https www sciencemag org news 2020 Q2 paper non svmptomatic patient transmittinR coronavi rus wrong
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject

M

Wed 2 5 2020 2 19 10 PM

FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

De who heeft hier blijkbaar tijd voor

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 15 07

I10X2

10 2e

[10 2e g 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

I0 2e

10X2

|@rivm nl @rivm nl

M@rivm nl

^|@rivm nl

To m

S rivm nl U

M^rivmmb
@rivm nlm m

10X2 |@rivm nlCc m

c |@rivm nlm

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Dag alien

Nog een aanvulling

|s betrokken bij een initiatief van de WHO op gebied van WASH m b t mogelijke waterborne10 2e

transmission van 2019 nCoV vanwege aangetoonde excretie in feces

Voor meer informatie verwijs ik naar 10 2»

groet

10 2eFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 17 41

10 2 10| 2l@rivm nl l@rivm nlTo rn m

1 ° 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nl @rivm nlm m m

1 10 2e @rivm nlCc

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Bedankt 10} 2»

Binnen OHEJP wordt gewerkt aan een het opzetten van een integrative One Health project voor 2019 nCoV budget
ca 1M een uitvraag naar topics voIgt later deze week zal ik intern uitzetten

groet

10 2« 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 15 37

10 2e |@rivm nl |@rivm nl

@rivm nl |@rivm nl Q @rivm nlm

I0 2e @rivm nl

Subject afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Hoi allemaal

Jullie hebben vast ook de mogelijkheid voor H2020 financiering gezien Totaal 10 miljoen euro deadline 12 feb en

is een RIA dus verplichting om consortium te vormen van tenminste 3 onafhankelijke organisaties in 3 verschillende

landen

EPI mensen zijn al door verschillende groepen benaderd en zal zoals het er nu uitziet meedoen in twee

aanvragen

1 Modellering |
2 Surveillance en epi studies voortbouwend op influenza surveillance netwerk I MOVE

ieder geval ook ism IDS NIVEL EMC Hierbij van belang om ook aan te sluiten bij al geplande FFX cases

onderzoek en ander onderzoek

10 2 |
dus in10 2

Het leek me goed om van elkaar op de hoogte te zijn van plannen wat betreft inschrijven op deze call zodat we
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waar nodig kunnen samenvoegen samenwerken en naar elkaars voorstellen kunnen verwijzen om de individuele

aanvragen in samenhang sterker te maken

Groet

t0 2e

https ec europa eu info funding tenders opportunities portal screen opportunities topic details scl phe coronavirus

202Q freeTextSearchKeyword typeCodes l statusCodes 310945Ql 31094502 31094503 programCode H2020 programDivisionC

ode null focusAreaCode null cro5sCuttingPriorityCode null callCQde H2Q2Q SCl PHE CQRONAVIRUS

2Q2Q sortQuery openingDate orderBy asc onlyTenders false topicListKey callTopicSearchTableState

https www who int publications detail the first few x ffx cases and oontact investiaation protocol for 2019

novel coronavirus fZOig ncovVinfection
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To |@rivm nl]
From

Sent Wed 2 26 2020 9 32 00 AM

Subject Doorst SV Today s Extraordinary Advisory Forum and extension of deadline for comments on the Scenarios manuscript

M

Ruimte voor eigen afweging in casus def ecdc who volgt later deze week

@ecdc europa euVan

Datum 26 februari 2020 om 10 18 53 CET

10 2e 10 2e

@rivm nl B@folkhalsomyiidigheten se

[ ft ages at

Aan 10 2e

lise ie |@ages at

@lizjz hi

t0 2e 10 2e0 m

^wiv isp be hzjz hr j 10 2e I0 2e0 m 0

@terviseamet ee

@rki de ]

d tervisearn et ee |
Srki de M2IfiQl@med iioa gr

10 2e

10 2e I

j szu cz

2med uoa gr Dr

gjsantepublique ance fr

@spkc gov lv B

10 2e0 0

H@mik gov lm

I@iss it B
10 1m

iss it fespkc^govJv^ 10 2a

^B@rivm nl

fejftned imiba sk

@insp gov ro10 2e0 0 hnsp gov ro |
B@jfmeduniba sk |@nij z si

jfolkhalsomyiidigheten se Umfi8l@landlaeknir is

fegmail com
a@who iiit

10 2em 0 m

l@msssi es10 2emsssi es |
@landlaektiir is fhi no l@gmail com

|@gov mt
|@chl lu

femplis moh gov cy

Eli] 0 m

i 2eihl ec europa eu

^sannlk^H |@sam lt |
felandlaeknir is

gov mt

l@chl lu

femplis moh gov cy |
pzli gov pl limgl@pzh gov pl

0 0 0 Tn

[@insa min saude pt | |@insa min saude pt10 2em m

0

^^H@ecc^c €uropa eu PHE Manager

@ecdc europa eu

aecdc enropa eu PHE Teclinical

@ecdc europa eu

CC |
Group

10 2em
q

10 2e 10 2e 10 2em

@ecdc europa eu

Onderwerp RE SV Today’s Extraordinaiy Advisoiy Forum and extension of deadline for comments on the Scenarios

manuscript

10 2

Dear Colleagues

Thank you for this feedback We have updated the case definition to reflect the views expressed by^^^Jand supported by several

of you that there should be more discretion in determining whether to test for COVID 19 in symptomatic individuals returning

from countries with presumed localised or low level transmission The updated version now makes explicit that for such individuals

returning from countries with presumed localised or low level transmission testing for COVID 19 should be based on a case by

case clinical judgement and on national recommendations https www ecdc europa eii eii case definition aiid europeaii

surveiUance hnnian infectioii novel coronavirus 2019 ncov Please note that we believe that WHO will be updating their case

definition this week and we will review the current definition on our website in the light of the new WHO case definition as and

when it is published

Best

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent 25 February 2020 15 45

10 [2e I0 [2e 10 2e||@folkhalsomyndigheten se |
|@ecdc europa eu

|@hse ieTo 0 0

0 0

10 2e
kg wiv isp be hzjz hr

|@thl fi MIMeaM@ rki de

Cc m |@ages at 0 m 0

10 2e 10 26|@szu cz

^H@medjjoa gr Dr

|@terviseamet ee0

10 2e 10 2e|@nnk gov hu

|@spkc gov lv B
|@jfmed uniba sk |

@folkhalsomyndigheten se

10 2e lttK2« 10|^[@santepubliquefrance fr

H|@rivm nl

|@nijz si

@ iss it

10 2e 10 2e 10 2l@insp gov ro

|@landlaekn ir is10 2S 10 2e 10 210 2e |@msssi es
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10 126|@fhi no 10 2e |@gmail com @ec europa eu

|@insa min saude pt ^^^^@pzh gov pl

|@ecdc europa eu PHE Technical Group

10 128 10 2eS@who int

^■@landlaekn i r is

|@sam lt|@gov mt

10 2e 10 2s|@mphs moh gov cy

l@ecdc europa eu PHE Manager j
@ecdc europa eu

m

10 2e

Subject RE SV Today s Extraordinary Advisory Forum and extension of deadline for comments on the Scenarios manuscript

Dear all

I also agree with 10 2e

10 2e 10 2e @fol khalsomyndigheten seFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 09 17

■a—
H@thl fi B @ k rie

10 26 10 2S 10 2e@hse ie @ssi dk @ecdc europa eu

hzjz hr

To m 10}Ce

I0 2e 10 2e

H0 2e

10 2e
piwivMsmbe^Cc ages at

10 123 10 2e^J@szu cz

^«@med uoa gr Dr 10 2a 10 2e 10 2e|@nnk gov hu

10 2e 10 2e|@santepubliquefrance fr

|@ifmed uniba sk |
@folkha lsomyndigheten se ltt|H^ fr ianHiqeknir is

m

@ iss it

10 2e 10 2e|@rivm nl insp gov ro

10 2e l° 2e10 126l@nijz si l@msssi es

10 2e 10 2e|@fhi no

S@who int

l@gmail com
10 2e |@sam lt^|@ec europa eu |@gov mt

10 2e

10 2e g 1

10 {2e

|@chl lu glandlaeknir is |@mphs moh gov cy

^^^J@ecde europa eu PHE Manager

@ecdc europa eu

m rjj

2e^B@insa min saude pt

^^^Q^^^J@ecdc europa eu PHE Technical Group

Subject SV SV Today s Extraordinary Advisory Forum and extension of deadline for comments on the Scenarios manuscript

|@pzh gov pl

I also agree with

Med vanlig halsning

10 2s

Avdelningschef

Fran

Skickat den 25 februari 2020 09 14

^ffl@ssi dk |
l@ecdc europa eu

10 2e 10 2e @hse ie

10 2e 10 123 10 123Till |@folkhalsomvndigheten se

10 128 10 126Kopia |@wiv isp be H^jTzjzjTr
[@rki de

|@ages atHj M W

thl fi@szu cz BU
med uoa gr Dr

^[@santepubliquefrance fr

^B@insp gov ro

terviseamet ee m

nnk gov hu

U@spkc gov lv l@ rivm nl

^@msssi es

|fhLno ^H
@jfmed uniba sk |

folkhalsomYndigheten se MQK^^IandlaeknirJs
i®omait com ^^K^®

101 23 l@nijz si

m m m In

10 28[y

^M@who int

M@landlaeknir is

@ec europa eu

10 126 10 123 l@sam lt |@chl lu|@gov mt

10 126 101 29 10 123|@mphs moh gov cv

|@ecdc europa eu PHE Manager j
^ ©ecdc1euro£aieu

Amne RE SV Today s Extraordinary Advisory Forum and extension of deadline for comments on the Scenarios manuscript

|@insa min saude pt

|@ecdc europa eu PHE Technical Group

|@pzh gov pl

10 2e

m

I would concur witli^^^^Jnalysis and conclusions The issue is not so much a Public Health one as in an ideal world we

would rest fully in both scenarios but about the capacity of the health system to cope even with community testing and
self isolation

My conflict is how harsh should we be in insisting on public health measures at this point in liding self isolTion of all
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returning from the known areas like China Iran or even North Italy

Maybe we need a further discussion on the measures

H

Drl

AND for Public Health Child Health

HSE

10 2»

MCRN 19719

Sent from my Samsung Galaxy smartphone

Original message
hv

Date 25 02 2020 07 58 GMT 00 00

10 2«From

i i[ tolkliHlsoii i y i] liL lijlci]scTo 10 2e 10 2em

10 2« @wiv isp beCc @ages at

@szu cz I
@med uoa gr Dr

W@santepubliquefrance fr

W@spkc gov lv J
J@ifmed uniba sk

H@folklialsomyndigheten se imit£Ql@landlaekmi is

@rivm iil

3@wlio int

aB@1andlaeknii is

@terviseamet ee10 2s 10 2aFy

l@mik gov hu10 2em Qj m

|@hse ie l@iss it

l@ilvm nl ^B@insp gov jo

@niiz si

m m

10 1291 Ml1UfrM 10 2e

10 2a g 10 2e

10 2e

□ m m

®ihi no

@ec emopa eu HE

l@cbl l7BB

M

@gmail comM ilfl

l@gov mt WllillKa^W@sam It

@mphs moh gov cy |
B@ecdc eiuopa eu PHE Manager

10 2e[n m

10 2s 7insa min saude pt

W@pzkgoy^l 10 2e

|@ecdc europa eu

Subject SV Today s Extraordinary Advisory Forum and extension of deadline for comments on the Scenarios

manuscript

|@ecdc europa eu PHE Technical Group |2e 10 2e

Dear all

I had to leave during the teleconference

I wonder if the concept of a risk based approach will be maintained

• In patients coming from countries with presumed widespread community transmission member states are encouraged to

look for nCoV in patients with mild symptoms

• In patients coming from affected countries with presumed localized or limited community spread members states are

encouraged to examine for nCoV in cases with specific exposure history or where there a signs of viral pneumonia SARI

This clarification is urgently needed because it bear huge ramifications for the triage of patients in the health systems It is not an

issue for testing capacity but an issue of health care organization and management including infection precautions This is in

particular the case because we expect that the list of countries with transmission will expand and we have to take decision that

can work over the next few weeks

Hope for a rapid clarification

Kind regards

10 29 l@folkhalsomyndigheten se1Fra

Sendt 25 februar 2020 07 51

10 2eTil ecdc europa eu

i 2e 10 2e^B@wiv isp be |
l@terviseamet ee

l@hzjz hrCc l@ases at

| IEal@ssi dk

l@med uoa gr Dr W
|@thl fiyH@szu cz M

B^TkTde ^ 10 2e l@nnk gov hum m QJ
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10 2e 10 2«@santepubliquefrance fr |@hse ie @ spkc gov lv|^3 iss it J
J@jfmed uniba sk

lfolkhalsomyndigheten se J
|@rivm nl l@insp gov ro

10 2elandlaekn ir ism nijz si msssi es
m m

10 2efhi no rivm nl mail com
m m

l@who int |@sam lt^3@ec europa eu @gov mt

|@chl lu 5B@landlaeknir is |@mphs moh gov cv

|@ecdc europa eu PHE Manager

@ecdc europa eu

10insa min saude pt pzh gov pl J
B@ecdc europa eu PHE Technical Group

Emne Re Today s Extraordinary Advisory Forum and extension of deadline for comments on the Scenarios manuscript

m m

Hi

Se are looking for more details from italy if it is possible to say something about the risk in the ski resorts

10 2e

Skickat fran mm iPad

24 feb 2020 kl 23 26 skrev 1C 2b 10 2» |@ecdc europa en

Dear Colleagues

Thank you for your contributions during today s extraordinary Advisory Forum meeting I realise that the technical

issues made engaging in and following the discussions difficult for some but as ever your advice and comments

were invaluable to ECDC in shaping our activities and outputs I think that you have given us a clear mandate on

several important issues including the revised case definition the classification of countries as having presumed

country transmission and to move forward in partnership with WHO with the proposal to integrate testing for

COVID 19 into sentinel influenza surveillance We will write soon with some questions about country support needs in

respect of options for response to the likely scenarios that will unfold with the progression of the current spread of

COVID 19 in particular with regards to preparedness in infection prevention and control in hospital settings We will

also seek your further thoughts on the scenarios that were circulated prior to today s meeting and prior to AF60

When I wrote to you on 20 February see email below I asked if you would provide any comments on the attached

draft manuscript that is based on the scenarios paper circulated for today s meeting and AF60 1 realise that everyone

is extremely busy dealing with the ongoing situation but I would still ask that if anyone has any significant comments

or concerns regarding the manuscript which I attach again for your convenience you let me know We consider that

there is benefit in publishing this to make it accessible to a wider audience but in the light of the discussion during

AF60 we need to be sure that you have no concerns about the content of the paper and how it will be interpreted
Could I ask therefore that if you have any significant comments or concerns you send these to me by the end of

Thursday this week

Kind regards

10 2e

European Centre for

Disease Prevention and Control ECDC

Gustav ni s boulevard 40 169 73 Solna Sweden

Phone

www ecdc europa eu

10 2e

10 2e

image030026 GIF

SMS

10 2e10 2ePhone 46

10 2e l@ecdc europa eu

Follow ECDC on

| iiiiage66a04c PNG miage74a9d3 PNG miage628e67 PNG image87b496 PNG |

image9d733f PNG
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10 2eFrom

Sent 20 February 2020 21 58

l@ages at1 j 10 2s |@wiv isp beTo m 0ages at

• I@hzjz hr1 hzjz hr szu cz

10 2»l@ssi dk @terviseamet ee ^^B@terviseamet ee ^^BIa

l@rkLde £^^Hgl@med uoa gr

|g

^@med uoa gr0

Dr nnk eov hum m

10 2e 10 2«^B@santepubliquefrance fr

l@iss it

l@rivm nl |

l@hse ie1 | ^^J@hseje
|@spkc gov lv

|@iss it

H@spkc gov lv

KSrivm nl ^H ^|@insp gov ro1

|@jfmed uniba sk |

M ^insp gov ro

^|@jfmed uniba sk 4

^■@_njjz[s[ msssi es1 ^^^3@msssi es

^■@folkhajsomvndigheten s^£l^I6M@landlaekmr is|_ Jyj
^B@fhi1no
^|@folkhalsomynd igheten se

ec europa eu |
H^sarnjf

H@folkhalsomyndigheten se

BJ@landlaeknir is

j@gmail com I

0

0 0

[@gmail com0 0

10 2e|@folkhalsomvndigheten se

|@gov mt |
l@chl lu

|@landlaeknir is

BK6Dl@who int

SsamJt^Hj
|@gov mt

|@chl lu

l° 2el@mphs moh gov cy’ \
|@insa min saude pt ilCfflSQl@pzh gov pl

@ecdc europa eu PHE Manager |
|@ecdc europa eu

Subject COVID 19 documents for Advisory Forum review deadline end of 24 February

|@mphs moh gov cy |@insa min saude pt0 0

10 2e @pzh gov pl0

10 2e |@ecdc europa eu PHE TechnicalCc

Group

Dear Colleagues

Thank you once again for the excellent discussion the sharing of knowledge and the advice that you gave at

tins week’s Advisory Forum During that meeting we agreed to send to you a revised version of the COVID

19 case definitions along with a revised proposal for die criteria for assessing the level of community
transmission in affected countries These revised versions are attached in one document to this email We

have attempted to reflect in the revised versions die helpful feedback diat you provided diis week I would be

grateful if you could provide any comments diat you have on diese revised versions by the end of Monday
next week 24 February

I also attach a proposed manuscript for peer review publication diat is based on die scenarios that we

discussed and that were broadly supported as a useful analysis in diis week’s Advisoty Forum The scenarios

have also been presented and discussed at the Health Security Committee where diey were also well

received widi comments on their usefulness from several members of that Committee However in response
to die request from the Advisory Forum diat ECDC consult on outputs diat have potential nnplications for

policy and recognizing that we did not discuss the detailed options set out for consideration in response to

each scenario we are now seeking your comments on this paper prior to its submission for publication In

view of die value of sharing diis analysis as early as possible I would again ask diat you provide any

comments that you might have by die end of 24 February

Kind regards

10 2e

Confidentiality Notice

If you are not die intended recipient of diis message you are hereby kindly requested to consecutively refrain from

disclosing its content to any third party delete it and inform its sender of die erroneous transmittal

COVID 19 Scenarios Draft Manuscript docx

STATENS SERUM INSTITUT



19938180

F BEWfgisfii Hk | W ssi dk5 Artillerivej | DK 2300 Copenhagen S | T 10 2eF310 2e

Tliis e mail inclusive of attachments is intended for the person s or entity stated above and may contain confidential

information Unauthorised reading disclosure copying distr ibution or use of this information may violate rights to

proprietary information If you are not an intended recipient please return this e mail to die sender and delete your copy

Thank you

IMPORTANT

This e mail and any attachment contains information which is private and confidential and is

intended for the addressee only If you are not an addressee you are not authorised to read copy

or use the e mail or any attachment If you have received this e mail in error please notify the

sender by return e mail and then destroy it

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eSektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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To |@rivm nl]
From

Sent Thur 2 20 2020 9 57 02 PM

Subject Doorst aandeel pre symptomatische besmettingen
notitie transmissievoorsvmptomen 2020Q22Q pdf

m

Wie heeft hen dit gevraagd

|@rivm nl

Datum 20 fefaruari 2020 om 22 42 31 CET

Aan

CC |
Ondervverp aandeel pre symptomatische besmettingen

10 2« 10 2»Van

kiym nl @rivm nl10 2e 10 2em

rivm nl

BesteJ
Hier een notitie n a v een vraag uit LCI hoeveel van de besmettelijke contacten met COVID 19 worden gemaakt in de

presymptomatische fase Het antwoord is 70 op basis van ca 80 transmissieclusters in China Dat is heel veel hoger dan ik had

gedacht en geeft te denken over de effectiviteit die we mogen verwachten van het zelf monitoren van hoog risico contacten

Vriendelijke groeten

10 26

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent Thur 2 13 2020 7 05 27 PM

Subject Antw scenario s 2019 nCoV

Dankjewel voor dit uitgebreide verslag Nieuw t o v wat|
nietzo maarhoor ikhetmorgengraag Verder nieuwdat^^^met VWS hetgaathebbenover aanschaf zuurstof en

proteaseremmers Ik begrijp hieruit dal

51 al dmsdag aangaf is dat layered approach ik snap hem nog

Q dan met |zijn berekeningen meegaat10 2e

Dat over dims thmsquarantaine hoogrisicocontacten is een zorgwekkende ontwikkeling
GroetQ

|@rivm nl

Datum 13 februarl 2020 om 18 30 52 GET

Aan

Onderwerp FW scenario s 2019 nCoV

Van 10 2e 10 2e

@rivm nl1D 2e 10 2e

Bij deze terugkoppeling van wat we met^^^j 10 2e 10X210 2e besproken hebbenen

• Wat er bekend is over de uitbraak bewijs van overdracht voor EZD uitgebreid besproken Volgens

zijn er zelfs aanwijzingen dat 50 van de transmissie geschiedt voor de EZD Dat is moeilijk te rijmen met

de kliniek geen hoesten minder overdracht en met de R0 1 6 en dat we in Europese andere Westerse

landen weinig verspreiding zien behalve twee clusters in Duitsland FR UK gaf aan dat de R0 een

spreiding heeft wrsch veel personen die geen secondaire gevallen veroorzaken en een paar die veel

secondaire gevallen veroorzaken Hij wil dat geen superspreaders noemen mogelijk wrsch zitten daar ook

lang uitscheiders bij die niet pas laat niet geisoleerd zijn data gebaseerd ook op Wuhan waar dit het geval is

geweest wrsch

• We kwamen tot de conclusie dat het dus wezenlijk is dat als een patient vroeg wordt geidentificeerd en er

goede bestrijdingsmaatregelen worden toegepast de R0 onder de 1 kan komenH[ Mfc®laaf aan dat dat door de

Amerikanen layered approach genoemd wordt daar moeten we het van hebben ook in ECDC tabel isolatie

en hygiene adviezen en monitoren etcetc samen bij elkaar Dat geeft hoop voor de bestrijding en ieder geval

ingangen om invloed uitte oefenen om de uitbraken in NL uit te stellen Het bracht ook het punt naar voren

als vroegidentificatie isolatie zo belangrijk is en er aanwijzingen bewijzen zijn voor transmissie voor de EZD

zou je dan niet hoog risico contacten in quarantaine moeten plaatsen Dat zou een grote beleidsverandering

zijn en vraagt veel van GGD en

quarantaine om een uitbraak te voorkomen Daarnaast besproken dat layered approach veel vergt van

GGD en ons etc hoe lang houden we dat vol

De tabellen vanaf biz 11 zijn eigenlijk het belangrijkst maar nog summier Afgesproken dat we als LCI ers

hierj

10 26 gaan daarvoor aan het rekenen wat is de meerwaarde van

r gaan kijken plan ik voor morgen middag en dan maandag opnieuw met|
karflweer verder rekenen in dat overzicht om tot getallen te komen waarmee we naar het RT VWS gaan
• morgen bij VWS aangeven een beeld geven wat ons te wachten staat Worst case scenario 6x zo

erg als de seizoensinfluenza qua aantal doden Hij wil bij VWS vast aansturen op inkopen zuurstof zodat

ouderen buiten het ziekenhuis medische zorg kunnen krijgen hoe dat is nog niet uitgewerkt en inslaan van

medicatie remdesivir en andere antivirale middelen

~|gaan verder uitrekenen wat de ziektelast wordt onder de werkende bevolking om zicht te hebben

op uitval bij essentiele functies bedrijven daarbij ook rekening houdend dat de werkende bevolking wrsch zal

moeten gaan mantelzorgen bij hun zieke ouders waarvoor geen ziekenhuiscapaciteit bestaat

• Voor morgen op het RT zal[JEH^|globaal weergeven wat uit de eerste berekeningen komt Als de tabel vanaf

biz 11 beter is ingevuld gepland voor volgende week dan dat agenderen op RT en daarna naar VWS

10 2e zitten Daarna

[10 2e

10 2eVerder vandaag gedoe met SO over opname maskertekort in verslag Volgens|
regelement dat ook signalen mbt bedreigingen in maatregelen opgenomen worden dat komt natuurlijk voort uit

berichtgeving over vaccintekorten We konden dat nu niet pareren

opdiepen Maar is niet de bedoeling dat SO verslag een problemen bij bestrijding verslag wordt

|staat in huishoudelijk

gaat huishoudelijk regelement10 2e

Verder inf@ct uit veel info naar en vragen van VWS het was hollen rennen vliegen
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Tot morgen dan zijn we weer fris en fruitig

10 2eGroet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent donderdag 13 februari 2020 12 13

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl [@rivm nl |@rivm nlTo m m

10 |@rivm nl

10 2e @rivm nlCc uj

Subject scenario s 2019 nCoV

Hier is de beloofde notitie met berekeningen van scenario s voor de verspreiding van 2019 nCoV in Nederland De

scenario s koppelen we aan de ECDC scenario s die als bijlage zijn toegevoegd We nemen hier de input uit overleg

metjim^jen medewerkers van gisteren mee

Uiteindelijk hebben we minder dan een dag de tijd gehad voor deze notitie dus bij voorbaat excuses voor

spelfouten De hoofdboodschap is de orde van grootte van de aantallen en orde van grootte van de tijdsduur We

hopen dat dit helpt bij de voorbereiding op de containment fase en bij de voorbereiding op de mitigation fase

Wij gaan door met het analyseren van gegevens om meer van deze scenario s te kunnen berekenen

Vriendelijke groeten

10 2emeaien



19942932

10 2e 10 2e 10 2eTo |@rivm nl]
io 2« @rivm nl]

Cc @rivm nl]
From

Sent

Subject RE Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Thur 2 13 2020 10 48 28 AM

Ha alien

Bedankt voor jullie reacties Op basis daarvan kom ik tot dit mogelijke onderwerp aan

Setting up an integrated One Health lab epi surveillance for emerging viruses with zoonotic potential focusing primarily on the

animal and environmental sides in order to complement both epidemiologically and virologically current public health

surveillance systems for respiratory and enteric infections

Gaan jullie ermee akkoord Omvat dit onderwerp jullie gedachten ideeen

Nogmaals bedankt groetRE

10 2e @rivm nlFrom

Sent Monday 10 February 2020 07 55

|@rivm nl B10 2s

10 2e g 10 2e

10 126 F

io 10 2e 10 2S|@rivm nlTo

10 2S |@rivm nl

10 2e |@rivm nl

Subject Re Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Cc

Hoi

ik kail me hierbij alleen maar aaiisluiten met nog eenpaar opmerkingen het influenza surveillance system als basis heeft

nog wel een catch
1

ill dat het geheel gericht is op flu like syndromes Om onderstaande imtiatieven van bredere aanpak
nrn de CoV in de breedte te knnnen meeneinen kan dit niet voldoende zijn CoV kuimen ook een duidelijke enterale

component hebben Het is mi ook interessant om aan deze kant aan surveillance te doen De dierkant in de surveillance is

eengoed aangrijpingspunt Ook inNl zwerven diverse CoV rond in dieipopulaties waarbij het interessant is om beter

te kijken naar het zoonotisch potentieel van deze virussen oa door het karakteriseren van deze virussen genetisch maar
ook als spin off antigen producties en sero studies op basis daarvan We willen graag de protein array uitbreiden van de

7 humane CoV naar ook dierlijke CoV bv en zijn bezig om de whole genome sequencing voor CoV en analyse van de

genomen efficienter te maken

greet 10 2e

10 26From

Sent Sunday 9 February 2020 22 25

10 2e 10 2aTo

Cc

Subject RE Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Ha 10H2S tea

Sluit goed aan dergelijke One Health surveillance waar ikaan dacht namelijkenvironmental surveillance maw

kwantificering typering van coronavirussen zowel brede detectie als nCoV en SARS en MERS in environmental
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matriceszoals op oppervlakken lucht afvalwater Dit kan worden toegepast in leefomgeving maar ook in de

veehouderij of bij slachthuizen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e llS rivm nlVan

Datum 8 februari 2020 om 21 19 02 CET

Aan I0 2e 10 2e l@rivm nl 10 2e 10 2e | S rivm nl 10 2e

I0 2e g 10 2S [S rivm nl 10 [2« I0 2e [5 rivm nl

arivm nl

Onderwerp RE Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

10 2e 10 2eCC

Ha 10 2e

In Europa hebben we heel goede routine surveillance systemen epidemiologie en virologie voor humane influenza

Algemeen aanvaard is dat zo n routine surveillance systeem ook de basis vormt voor pandemic influenza

preparedness en om voorbereid te zijn op andere emerging virussen zoals nu 2019 nCoV

In schril contrast daarmee ontbreekt een consistent surveillance systeem aan de dierkant Dat wordt ook in recente

WHO en ECDC documenten als een belangrijk knelpunt beschreven b v in

De Revised WHO Global Influenza Strategy for 2019 2030 en de Guide to revision of national pandemic influenza

preparedness plans Lessons learned from the 2009 A H1N1 pandemic ECDC WHO

Een onderwerp zou dus kunnen zijn Het inrichten van een geintegreerde One Health surveillance op potentieel
zoonotische virussen

Groet

3

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 16 14

7Mriii nl [@iivin iilTo 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e g I0 2e 10 2e @rivm nl

[@iivm nl

Subject FW Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project onnCoV

Importance High

Cc 10 2S 10 2e

Ha alien

zoals jullie kunnen hieronder lezen is het One Health EJP programma in staat om een extra integratief project over nCoV te

subsidieren en heeft het nu elke One Health EJP partner gevraagd dus ook het RIVM om maximaal 2 onderwerpen voorte stellen

Er zijn dus ongeveer 80 voorgestelde topics te kunnen verwachten in het hele consortium Overlappende onderwerpen zullen dan

worden gegroepeerd en een shortlist zal worden gemaakt op basis van de meest voorgestelde onderwerpen Op basis daarvan zal

de PMT een consortium vormen met mandaatom een actieplan opte stellen Integratieve onderwerpen verschillen van de

onderzoeksonderwerpen binnen het One Health EJP programma integratieve onderwerpen moeten idd een breder karakter hebben

waarbij integratie alignement en harmonisatie van activiteiten protocollen tests enz tussen instituten prioriteit hebben Deadline is

volgende week 13 februari — heel kort
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Helaas zijn onze agenda s te vol om persoonlijk te ontmoeten in de komende dagen dus ik vraag jullie vanuit Clb om jullie ideeen qua

mogelijke integratieve onderwerpen over nCoV zsm te kunnen delen via e mail dan zal ik proberen ze te combineren in 2

onderwerpen

Alvast bedankt

Groet 10 2e

l@rivm nlFrom

Sent Friday 7 Febr

To

Cc

10 2e 10 2e

2020 15 59

l@rivm nlm

@nvni nl MSl@rivm nl 10 2e 10 2bm m
q

BHEB^ffirivin n1 B
Subject FW Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project onnCoV

Importance High

@rivm nl10 2e10 2e

Hoi 10 2e

Zou jij twee topics kunnen identificeren namens RIVM in afstemming met

10 2» IDS

10 2e EPI

10 2e LCI

10 2e z o

Groet

@rivm nlFrom

Sent vnjdag 7 februari 2020 13 05

10 2e 10 2«

@rivm nl

^^grivmml
Subject Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on 11C0V

Importance High

To S

Cc

Dear One Health EJP institute representatives

Given the recent emergence and spread of the novel Coronavirus 2019 nCoV which appears to be an emerging
threat with a One Health character the OHEJP has decided to offer the opportunity to the consortium partners to

develop a proposal for a joint integrative project JIP dedicated to nCoV
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To this end we hereby ask all OHEJP partners to suggest a maximum of 2 topics of interest for JIPs on nCoV on

behalf of their institutes in consultation with their institutes experts e g virologists epidemiologists etc taking
into account the overall scope of JIPs and to send them back to us

These topics will have to be received no later than the 13th of February 2020 1 week from now The received

topics will then be categorized and shortlisted by the PMT and a panel of nCoV experts covering the scopes of the

identified priority topics will be asked to draft a workplan for a JIP including the interested OHEJP partners

Like all OHEJP projects the same co financing conditions will apply

Many thanks for your cooperation looking forward to receive your institute s topics of interest for a JIP on nCoV

Kind regards

10 2e 10 2eand

On behalf of the Programme Management Team
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Verslag LOI 28 januari

Extra agendapunt 2019 n CoV

is aanwezig om een update te geven en vragen en opmerkingen te

behandelen van de aanwezigen omtrent het 2019 nCoV Het virus is begin dit jaar door

China vastgesteld
Het betreft een snel ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde situatie in vergelijking met

SARS 15 jaar geleden gaat het veel sneller Het aantal vermoedelijke besmette

patienten betrof eerst een enkeling per dag en nu honderden per dag

gevonden buiten Wuhan

namens het LOI deelgenomen aan het OMT 24 januari
27 januari is aan het ministerie van VWS geadviseerd het virus in een A meldplicht

categorie op te nemen

Minister Bruins van VWS heeft gisteren het OMT advies van 24 januari al aan de Kamer

gepresenteerd niet afwachtend op het BAO advies van vandaag De minister had

gisteren het thuistestbeleid al genoemd aan de Kamer en daarom werd het inf@ct
bericht gisteren opgesteld en verstuurd

erwacht dat er voorlopig dagelijks een inf@ct bericht gestuurd wordt met een

update nieuwe informatie bijvoorbeeld m b t thuisisolatie We streven er naar voor 16

uur de inf@ct berichten te versturen De afstemming die nodig is omdat het labinf@ct
berichten betreft kosten echter veel tijd
Het CIb is in afwachting van het officieel besluit van de minister voor het opnemen in

categorie A meldingsplicht echter is zij al intensief bezig met het opstellen van de

meldingsplicht en een digitaal bericht welke door GGD en naar achterban gestuurd kan

worden over de meldplicht categorie A

leemt het verzoek van het LOI mee zo snel mogelijk het aanpassen van een

meldingsplicht te formaliseren bij de Kamer Categorie A ziekten moet verankert worden

in de wet

Er is behoefte bij aanwezigen naar meer duidding over de ernst van het ziektebeeld Dit

kan het CIb echter niet geven omdat dit onbekend is Er is moeilijk conclusies te trekken

Media geeft ernstigere informatie dan dat wij van de WHO vernemen Op het moment

dat het CIb representatieve informatie heeft wordt dit gedeeld met belanghebbenden

10 2e

10 2e heeft namens

10| 2b

10 2e

10 2e

Bij de LCI zijn al veel vragen van huisartsen binnen gekomen GGD en zijn via het inf § ct

bericht op 27 januari gevraagd huisartsen te informeren Zij adviseert dit nu dagelijks te

doen Er wordt nu gewerkt aan een advies t a v persoonlijke beschermingsmaatregelen
bij thuisafname door een GGD arts

|H bij gevallen van MERS coronavirus waren er mensen die geen koorts ontwikkelden

en wel MERS hadden Nu is koorts voor het 2019 nCoV een criterium Hoe ondervangen
we een mogelijk zelfde situaties voor 2019 nCoV

geeft aan dat er een restrictie komt dat aan geeft dat bij ouderdom niet altijd
koorts wordt ontwikkeld

[ffjiQjgj adviseert contact te leggen met een huisarts in A dam deze is speciaal voor

hotelgasten Zij merkt ook op dat er vliegtuigmaatschappijen zijn die tegen het advies

van de GGD in exit screenen willen toepassen Dit kun je niet tegen houden a Is GGD en

zal waarschijnlijk ook tijdelijk zijn aldus

10 2e

10 2e

De LCI ontvangt veel vragen van GGD en over lab materialen De RAC zijn gevraagd
contact te leggen met de collega s in de regio zodat de LCI minder belast wordt met

vragen die de RAC kunnen behandelen

Er komt een Arbo inf@ct voor bedrijfsartsen deze wordt als bijlage bij de nieuwe

richtlijn 2019 nCoV geplaatst welke met spoed ontwikkeld wordt

05 02 2020 10 2s 1
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Het LOI adviseert de LCI het gebruik van de term bril spatbril veiligheidsbril te

uniformeren en een definitie te formuleren Nu is er bij de GGD en onduidelijkheid t a v

de bril die gebruikt moet worden

De LCI kijkt in samenwerking met GGD Kennemerland of met hulp van dq
ambassadel
doen bij symptomen van het 2019 nCoV via informatieborden op Schiphol op het

moment dat zij op Schiphol arriveren

10 2a

|burgers in hun eigen taal geinformeerd kunnen worden over wat te10 2a

Het LOI ervaart het als waardevol dat langs is gekomen10 2e

05 02 2020 10 2e 2
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject

LCI Voorwacht

Thur 2 27 2020 4 18 49 PM

FW {Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

From LCI 5@rivm nl

Sent donderdag 27 februari 2020 15 07

To LCI Voorwacht j
Subject FW Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

10 2e |@rivm nl

Groet

39

From MeasureMail Spike ReplyHandler j
Sent donderdag 27 februari 2020 14 56

To LCI ^^i®riym1nl
Subject RE Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

10 2e l@mml nl

Besten

Wederom een vraag van onze kant

Langzaam maar zeker zal nu meer getest gaan worden en is de kans op een onverwachte bevinding steeds reeler Indien dit

gebeurt bij een reeds opgenomen patient met onbegrepen pneumonie zal deze niet standaard in isolatie liggen

Wat gaat beleid worden t a v gezondheidszorgmedewerkers die onbeschermd contact hebben gehad 1 moeten die 14 dagen uit

de zorg 2 hoe gaan we die testen op mogelijke besmetting met COVID 3 op welk tijdstip dient ditte gebeuren

Wij horen hier graag over ook t b v onze ziekenhuis uitbraak protocollen

Hartelijke groet

10 2e

10 2eDr

Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Henri Dunantstraat 1 H gebouw 2e verdieping
5223 GZ s Hertogenbosch

10 2»

Van RIVM Lab Infact [|
Verzonden woensdag 26 februari 2020 16 22

Aan

Onderwerp Lab Inf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

10 2e |@nienwsbrieven rivm nil

10 2e

Bekiik online
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10 2e10 t2e

Dubbel
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Dubbel

10 2e 10 2s 10 2e l 10 2e

10 2b 10 {2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

10 {2e
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10 2e

10 2e

Dubbel
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@boven ij n I iH ISSXl®bove n ij n I]10 2eTo

From LCI Voorwacht

Sent Thur 2 27 2020 4 06 33 PM

Subject RE COVID 19 diagnostiek bij onbegrepen pneumonie

Beste dr 10 2e

Dank voor uw mail met verdiepende vragen Morgen in het responsteam zal hier over gesproken worden aangezien
er meer onduidelijkheid blijkt te zijn We zullen uw vragen meenemen

Er zal daarna een nieuw labinf@ct verschijnen met meer informatie Hopelijk worden daarmee uw vragen

beantwoord

Vriendelijke groeten

10 2e PhD

10 2e

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel 31 10 2e

10 2e 10 2e l S BovenlJ nlFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 12 31

To LCI Etarivm nl

Subject COVID 19 diagnostiek bij onbegrepen pneumonie

Sensitivity Confidential

L S

Volgens mij wordt het een uitdaging om COVID 19 diagnostiek te doen bij alle patienten die ervoor in aanmerking komen Gisteren

kwam het volgende Lablnf@ct bericht binnen

Opschalingslaboratoria actief voor intramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten datverzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intramurale

verdachte patient zal worden aangepast

Dat betekent dat je bij 25 65 van de patienten met een acute pneumonie op COVID 19 moet gaan testen Zie onder uit de SWAB

richtlijn CAP 2016



20571443

TabU 4 Matt «miaou artiftl pti of fC uuaun»n a r£juir d puruinooin in lb» X»lh»rland

Study population

Coiniminiry Ho pita 1 lu»ar« Care unit

1 tudy 2 nw 1 tudy5

3 pneumoniae 6 24 22

TT 7H influenzae 9 7 4»

Legionella spp 0 1 6 IS

3 aineuz 0» 1 2 10

M eatarrhaliz 0 0 1 OS

Enterobacteriaceae OS 2 5 S ss

Pseudomonas aeruginosa OS 0 2 S 5S

1 pMOMiUM 9 S 3S OS

0 7 OSChlam dophila spp 2

C bumerii OS 0 14 S IS

lira f Irfluenza ITs 3 S S ITS

Other 2 S 2 3 S 10 s

3Ts 63 65 S 25SV paHtOftn idettrfled

Data cc the brepital and at« ive ca e unit tudy popubuonv wtn denved om ttudaea pubk »d btmvta 2011

and 2016 data act £ cotnmuiury tablew denied from a study published m 2004

■Hus tudv included panent with a lower respiratory tract infraction in featra practice no standard chut X ray

wav ptiferaate for the diagrab ofCAP

Dit wordt m i een onwerkbare situatie Mijn vraag aan de LCI is wat wordt verstaan onder een onbegrepen pneumonie vooral

omdat bij presentatie alle pneumonieen in principe onbegrepen etiologie nog niet vastgesteld zijn

Het is mogelijk om de definite te versmallen naar bv

Alle gevallen van pneumonie die na X dagen nog geen etiologie hebben opgeleverd en waar geen respons is op de in principe
adequate empirische therapie
Alle gevallen van pneumonie die op de ICU behandeld moeten worden en waar sneldiagnostiek pneumokokkenantigeen
Legionella antigeen influenza PCR geen aanknopingspunt heet opgeleverd
Andere criteria

Ik hoor graag wat het LCI precies verstaat onder “intramurale patienten met een onbegrepen pneumonie”

Met vriendelijke groet

10 2»

10 2e

Amsterdam

This email and any files transmitted with it are strictly confidential and

intended solely for the use of the individual or entity to whom they ar e

addressed If you have received this email in error please notify the

sender of this email

This footnote also confirms that this email message has been swept for

the presence of computer viruses

BovenlJ ziekenhuis Amsterdam https www bovenii nl
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lig zav nl lnaB3M@zav nH10 2eTo

From

Sent

Subject RE Vraag n a v Lab lnf@ct m b t uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

LCI Voorwacht

Thur 2 27 2020 3 17 15 PM

Beste dr 10 2e

Dank voor deze verdiepende vragen Morgen in het responsteam zal hier ook nog over gesproken worden

aangezien er meer onduidelijkheid blijkt te zijn
Voor nu hebben we onderstaande antwoorden geformuleerd

1 Is het advies om bij alle patienten met een ernstige pneumonie SARI zonder duidelijke verwekker en of die niet

reageren op de empirische therapie diagnostiek naar SARS CoV 2 in te zetten

a Indien dit het advies is mag ik dan concluderen dat we diagnostiek naar SARS CoV 2 inzetten bij alle klinisch

patienten waarbij de influenzadiagnostiek negatief is in lijn met de syndroomsurveillance via de Nivel peilstations

Ja voorlopig geldt dit beleid in de ziekenhuizen met opschalingslaboratoria

b Indien dit niet het advies is welke andere overwegingen adviseren jullie in het besluit tot diagnostiek mee te

nemen

Voor alle intramurale patienten gaat er getest worden bij een ernstige pneumonie indien er verdenking bestaat op een

mogelijke corona infectie Dit geldt ook als de patient niet aan de casus definitie beantwoordt

2 Concludeer ikterecht dat bij deze patienten geen isolatiemaatregelen genomen hoeven te worden in afwachting van de

uitslag

Patienten met ernstige pneumonie worden niet standaard in isolatie opgenomen Indien negatief op respiratoire diagnostiek

met aanvullend corona diagnostiek dan ook nog geen isolatie geindiceerd
3 Concludeer ikterecht dat deze casus niet gemeld hoeven te worden bij de 6GD omdat ze niet aan de casusdefinitie

voldoen tenzij de uitslag positief wordt

Morgen meer duidelijkheid hierover

4 Is het de verwachting dat dit beleid ook voor verpleeghuizen gaat gelden

De capaciteit qua laboratoria en reagentia is vooralsnog beperkt Het aantal opschalingslaboratoria zal de komende weken

toenemen Vooralsnog geldt het beleid nog niet voor verpleeghuizen

Hopelijk kunt u hiermee vooruit

Morgen zal waarschijnlijk een nieuw labinf@ct verschijnen met meer informatie

Vriendelijke groeten

10 [2» PhD

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel 31 10 2e

10 2e 10 2e @zgv nlFrom

Sent woensdag 26 februari 2020 17 27

To LCI ^i®jjvrn1ril
Subject Vraag n a v Lab lnf@ct m b t uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Geachte collega’s

Allereerst veel dank voor jullie inzet en de frequente updates
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Over het advies m b t “Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen” heb ik gezien de

consequents enkele vragen voor de praktische uitvoering
5 Is het advies om bij alle patienten met een pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische

therapie diagnostiek naar SARS CoV 2 in te zetten

a Indien dit het advies is mag ik dan concluderen datwe diagnostiek naar SARS CoV 2 inzetten bij alle klinisch

patienten waarbij de influenzadiagnostiek negatief is in lijn met de syndroomsurveillance via de Nivel peilstations
b Indien dit niet het advies is welke andere overwegingen adviseren jullie in het besluit tot diagnostiek mee te nemen

6 Concludeer ik terecht dat bij deze patienten geen isolatiemaatregelen genomen hoeven te worden in atwachting van de

uitslag
7 Concludeer ik terecht dat deze casus niet gemeld hoeven te worden bij de GGD omdat ze niet aan de casusdefinitie

voldoen tenzij de uitslag positief wordt

8 Is het de verwachting dat dit beleid ook voor verpleeghuizen gaat gelden

Hopelijk kunnen jullie het advies verduidelijken

Vriendelijke groeten
10 2e

10 2e

10X26 |Medisch Microbiologisch Laboratorium

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Tel 0318 |
www qeldersevallei nl

10X26

Willy Brandtlaan 10 6716 RP Ede | Postbus 9025 6710 HN Ede

Ziekenhuis Gelderse Vallei veizendt haar e mails veilig Lees over de achtergrond en consequents op onze website www Qeldersevallei nl beveiliade e mail

De informatie verzonden met dit e mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend besfemd voor de geadresseerde n Openbaarmaking wijziging vermenigvuldiging verspreiding en of

richt is of niet voor u is bestemd verzoeken wij u het e mail bericht te verwijderen en de afzender

I uit in verband met het niet juist onvdledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e mail
verstrekking aan derden is niet toegestaan Indien bovenstaande e mail niet aan u geri

op de hoogte te stellen Ziekenhuis Gelderse Vallei sluit elke aansprakelijkheidhiervan
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To |@planet nl]
From

Sent Mon 2 3 2020 5 15 44 PM

Subject Doorst Diagnostiek algoritme
2019 nCoV Triage en diaanostiekalaoritme v15 docx

|@rivm nl

Datum 3 februari 2020 om 17 48 08 CET

10 2« 10 2eVan

@rivm nl |
Aan

ccj

m

10 2e I0 2e |@rivm nl 10 2»

@jivm nl

Onderwerp RE Diagnostiek algoritme

m

Hoi 10 2e

Hoorde van collega s dat jij dienst van^^^ weer overgenomen hebt Zo jij naar de bijlage willen kijken
Er blijken ook meerdere laboratorium BSL 2 vragen op LCI binnen te komen die zoek ik morgen op en leg die

dan ook graag voor om te kijken of we daar iets over op kunnen nemen in deze toelichting

Morgen meer

10 2eVan

Verzonden maandag 3 februari 2020 14 18

Aan

CC j
Onderwerp RE Diagnostiek algoritme

WHB
10 2e

10 2e

10 2e 10 2e@rivm nl |@rivm nl

Beste 10 2e10 2e en

OmdatBj
naarlii3l3
het diagnostiekalgoritme toegevoegd Op de vraag Moet het nog naar

antwoord op gezien

wmiiFiiheh ik onderstaande opgepakt Ik weet nietof jullie ondertussen informatie verstuurd hebben

want dat heb ik dan niet ontvangen Ik heb onderstaande adviezen aan de aanvullende informatie van

I heb ik dus ook geen
10 2e

Voor nu is de aanvullende informatie van het diagnostiekalgoritme nu goed wat jullie betreft

En als dit voorlopig de laatste versie is moet hij dan nog door naar l10 2s

Hoor graag

I0 [2e

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestriiding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

W www lci rivm nl

T 030 |
A Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven

P Postbus 1 3720 BA Bilthoven

10 2s

Aanwezigl 10 2s

[10 2e 10 2e S yggm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 12 36

10 2e 10 2e S rivm nlTo

Subject Diagnostiekalgoritme
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En het punt over de verzending kan nog uitgebreid worden met de specifieke instructies uit infact 5

Ik heb opmerkingen van vrijdagmiddag nog niet verwerkt10 2e

10 2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

10 2e 10 2e Sivggm nlVan

Datum 31 januari 2020 om 17 02 11 CET

Aan

Onderwerp RE vraag^^^ hoe pnuemococcen kweekinte zetten

10 2e I0 2e 10 2e 10 2»5 rivm nl SJrivm nl

Dag Fn 10 2e10 2e

Hierbij het stukje over laboratoriumveiligheid verwerkt in de aanvullende informatie van het

diagnostiekalgoritme Er is dus niks veranderd in het algoritme Is het duidelijk en correct op deze

manier

Moet het nog naar 10 2e

Groeten

10 2e

©rivm nllFrom
_

Sent vrijdag 31 januari 2020 16 44

10 2e 10 2e

10 2eTo

Subject RE vraag^^ hoe pnuemococcen kweek in te zetten

Ja stuur ook naar

Groet

10 2e

t0 2a

10 2a 10 2e @vggm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 16 42

Aan

Onderwerp Re vraag^^^hoe pnuemococcen kweek in te zetten

10 2e 10 2e l Qrivm nl

Naar wie wil je dat ik het concept stuur Sowieso naar jou voor een check heeft het al goedgekeurd Ook naar1G 2©

10 2e

Groeten

10 2s AIOS LCI

10 2e 10 2eOp 31 jan 2020 om 16 34 heeft |@rivm nl het volgende geschreven

Hoi 10 2e

Ik had willen voorstellen om het iets duidelijker in het lab inf@ct te zetten maar ik nu pas

dat ik vergeten ben het bestand aan mijn mail te hangen
Als het onderstaande stukje Laboratoriumveiligheid wordt toegevoegd aan het

diagnostiekalgoritme is de info beschikbaar | heeft al op de hoogte10 2e10 2e
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gebracht

Groet

10 2«

10 2e 10 2e | Srivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 15 57

| jjprivm nl

@rivm nl I

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e| £ rivm nlAan m m

l@erasmusmc nl

E 10 2e | £ rivm nlCC 10 2g

ioe pnuemococcen kweek in te zettenOnderwerp RE vraag 10 2e

Hoi 10 2e

Door het onderwerp Pneumococcen zie ik nu pas de inhoud van deze mail

Het is dus nog niet meegenomen in het inf@ctbericht van vandaag Wei staat daar een zin

in dat er binnenkort informatie toegevoegd zal worden over materiaal voor differentiaal

diagnostiek

Groeten

10 2s

10 2e 10 2e Srivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 14 14

10 2e 10 2» 10 2e

| Serasmusmc nl

|@rivm nlTo

10 2e 10 2e| Srivm nl Srivm nlCc

Subject RE vraag^^J^oe pnuemococcen kweek in te zetten

10 2ben

Mooi stukje Eens

Voor inf@ct dan een kopje en zin

Biosafety en differentiaal diagnostisch werk

Voor een richtlijn over laboratoriumveiligeheid werken met materialen van verdachte en

laboratorium geconfirmeerd positief bevonden 2019 NCoV patienten is gebruik gemaakt van

CDC en PHE richtlijnen Deze is toegevoegd aan het diagnostiek algoritme [LINK]

Kan dat mee 10 2e

Mvg

10 2e

10 2e 10 2e 5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 13 42

j Srivm r

®erasmusmc nl

10 2b 10 2e

10 2e |

10 2e 10 2e 10 2e| Srivm nlTo

d0 2g 10 26 10 2e 10 2e| Srivm nl 5Jrivm nlCc

Subject RE vraag^^ghoe pnuemococcen kweek in te zetten

Hoi

Hierbij mijn voorstel voor de tekst over biosafety en differentiaal diagnostisch werk
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10X29Ik heb me gebaseerd op CDC en PHE richtlijnen PHE is iets voorzichtiger dan CDC

io 2g

10 2g PHE verwijst naar een BSL

3 lab

De tekst is wat lang voor in het lab inf@ct zelf wellicht zo opnemen in het

diagnostiekalgoritme en verwijzen met een zin in het Lab inf@ct

Groet

10 2e

Laboratoriumveiligheid
Mede gebaseerd op Amerikaanse CDC en Britse PHE richtlijnen adviseren wij het

volgende over veiligheid bij het verwerken van monstermaterialen ook voor diagnostiek
naar mogelijke andere verwekkers en klinisch chemische bepalingen

Potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken van patientmaterialen die mogelijk
infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2plus condities in een biologisch

veiligheidskabinet met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen

Alle soorten respiratoire materialen en faeces dienen a Is potentieel infectieus te worden

beschouwd

Bloed wordt niet als infectieus beschouwd en kan door klinisch chemische en serologische
laboratoria op gebruikelijke wijze worden verwerkt

Het gaat onder andere om de volgende handelingen
• Pipetteren van patientmaterialen die mogelijk infectieus virus bevatten

• Beenten van bacteriologische of mycologische voedingsbodems
• Voorbereiden van microscopiepreparaten tot en met fixatie

• Voorbereiden van nucleinezuurextractie tot inactivering dmv extractiebuffer bereikt

is

Werkzaamheden die onder standaard BSL 2 condities kunnen worden uitgevoerd betreffen

onder andere

• Verdere verwerking van geextraheerde nucleinezuren

• Beoordelen van bacteriologische of mycologische kweken

• Klinisch chemische en serologische bepalingen op bloed

• Microscopie van gefixeerde preparaten

[ingevoegde links https www cdc gov coronavirus 2019 nCoV lab lab biosafety guidelines html

en https www gov uk government publications wuhan novel coronavirus guidance for clinical

diagnostic laboratories wuhan novel coronavirus handling and processing of laboratory

s pecimensffbiosafety levels

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 12 39

Aan 10 2e g
10 2e g 10 2e

—i 0 2e

00 2e @rivm nl

10 2e 1Q 2e 10 2g@rivm nl |
[j@rivm nl

Onderwerp RE vraag^^^hoe pnuemococcen kweek in te zetten

|@rivm nlCC

Dag 10 2«

Voor de snelheid lijkt mij dan dat we de brain power van CDC maar even gebruiken en hun
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richtlijn overnemen Ik kan met hun richtlijn leven Dan kan het vandaag nog mee naar

buiten

Met vriendelijke groeten

I0 2e

10 2e 10 2e 1 5 rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 12 09

| ffirivm nlTo m nj

10 2e 10 2e I0 2g»Tivm nl |
@rivm nl

| £ rivm nlCc

Subject RE vraag^^J^oe pnuemococcen kweek in te zetten

Hoi 10 2e

We hadden het er al over dat we hier iets over moeten opschrijven in de toelichting bij het

Dx algoritme en benoemen in het lab inf@ct

Hebben we voor MERS daar expliciet iets over opgeschreven Ik zie het niet in de LCI

richtlijn of bijlagen staan

Heeft ECDC daar iets over gezegd is iemand daar iets over tegengekomen Ik zie het niet

op hun site staan maar er is inmiddels zoveel geschreven

CDC heeft er gelukkig een richtlijn over opgesteld
https www cdc qov coronavirus 2Q19 ncov lab lab biosafetv

quidelines html CDC AA refVal https 3A 2F 2Fwww cdc qov 2Fcoronavirus 2F2019

ncov 2Fla b biosafetv guidelines html

Als onderdeel van hun info voor labs https www cdc qov coronavirus 2019

nCoV lab index htmn

The following activities may be performed in BSL 2 facilities using standard BSL 2 work

practices
• Pathologic examination and processing of formalin fixed or otherwise inactivated tissues

• Molecular analysis of extracted nucleic acid preparations
• Electron microscopic studies with glutaraldehyde fixed grids
• Routine examination of bacterial and mycotic cultures

• Routine staining and microscopic analysis of fixed smears

• Final packaging of specimens for transport to diagnostic laboratories for additional testing

Specimens should already be in a sealed decontaminated primary container

• Inactivated specimens e g specimens in nucleic acid extraction buffer

The following activities involving manipulation of potentially infected specimens should be

performed as above and in a Class II BSC

• Aliquoting and or diluting specimens
• Inoculating bacterial or mycological culture media

• Performing diagnostic tests that do not involve propagation of viral agents in vitro or in vivo

• Nucleic acid extraction procedures involving potentially infected specimens
• Preparation and chemical or heat fixing of smears for microscopic analysis

10 2» [10 2e 5 rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 11 46

@rivm nl

10 2e 10 2e q’rivm nlCC

Onderwerp vraag^^Jhoe pnuemococcen kweek in te zetten
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Ik kreeg vraag van

2019 nCoV verdachT^DaflenTH^unnen ze die op BSL 2 niveau inzetten of moet dat zoals bij
SARS en MERS op BSL 3 niveau Tegelijkertijd de vraag of dat via labinf@ct inf § ct

gecommuniceerd kan worden Ze heeft argumenten nodig en inschatting is anderen ook

Kun jij je daar over buigen En misschien ook iets over opnemen in labinf@ct inf@ct Gaat

feitelijk in het algemeen om hoe om te gaan met klinische materialen in het lab en

bepalingen van een verdaohte patient in te zetten voordat uitslag over 2019 nCoV bekend

lover inzetten van pneuomococcen kweek van een10 2e

is

Ik heb j^^Qbeloofd persoonlijk terug te koppelen als er nog niet iets over via

labinf@ct inf@ct is of wordt gecommuniceerd

Met vriendelijke groeten

10 [2«

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveljjk aan u is verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM

cakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

n van berichten

aanvaardt geen aansp

h verzendeielektronisc

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden raaakt bij e mail gebruik van SSL TLS

zodat gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er

zorg voor te dragen dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict

ondersteuningspartij kan u hierbij helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e

mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan

door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en

volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

verzonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakeiijkheid
voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you

are requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability
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Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden maakt bij e mail gebruik van SSL TLS zodat

gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld Wij vragen u om er zorg voor te dragen
dat SSL TLS ook aan uw zijde ingericht is Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij

helpen Alleen als beide kanten dit instellen is e mail beveiligd

DISCLAIMER

Deze e mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Gebruik van de inhoud ervan door anderen

dan de geadresseerde is niet toegestaan

Mocht deze e mail niet voor u bestemd zijn wilt u deze dan terugsturen en vernietigen

Openbaarmaking vermenigvuldiging en verspreiding van deze e mail is niet toegestaan

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden staat niet in voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor de tijdige ontvangst daarvan
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To |@rivm nl]m

From

Sent

Subject Doorst Diagnostiekalgoritme vergelijk VTM UTM GLY met e swab

Veraeliiking UTM en VTM en E Swab versie 2 Q3 Q2 2Q20 pdf

Mon 2 3 2020 11 34 17 PM

Hoi 10 2»

Er was nog een discnssie of e swabs die door heel veel labs de standaard zijn geworden net zo goed is als het virus

transportmedium Ik werd door het

VTMmeer inhuishebben CobanCmamydiapcrverzendmediumschijntwelhetzelfde te zijn EMC
echter fel op tegen omdat de e swab in hun validatie minder presteerde
Zie document dat^^^Jerover stuurde

Daarbij begrijp ik vanimiE^dat er labs zijn die nu toch e swabs mstmen Als de opsdialingslabs beginnen kan van hun
wellicht nog sterker de wens komen om e swabs toe te staan

erop gewezen dat bijna geen labs nog viniskweken doen en dus geen10 2e

10 2» was er

Groet

i

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Datum 3 febmaii 2020 om 17 50 04 CET

j

M f^rivm nl

^P^i^erasmusmcml^
B@rivm nl

|@vggm nr |@vggm nlx\an 10 2e 10 2e 10 2e

|@rivm nl J10 2e 1Q 2em 10 2g

|@rivm nl

Ondervverp RE Diagnostiekalgoritme vergelijk VTM UTM GLY met e swab

10 2em j

Beste collega s

0heeft mooi werk verricht afgelopen weekeinde en vandaag om de gegevens over e Swab en UTM VTM GLY op

een rij te zetten Kan voor discussie diagnostiek algoritme op RT gebruikt worden Zelf ben ik niet bij RT omdat ik

dan bij WMDI iets ga vertellen over opschaling en wat de labs deze week kunnen verwachten en wij van hen

verwachten

Met vriendelijke groeten

10 2s

10 2eFrom

Sent zaterdag 1 februari 2020 13 02

10 26 10 2e 10 2e|@rivm nl l@vggm nl1 j |@vggm nlTo

10 2el@erasmusmc nl’ j |@erasmusmc nl

10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@rivm nlCc 10

|@rivm nl

Subject RE Diagnostiekalgoritme

^is betrokken bij de inventarisatie van e swab en UTM VTM vergelijking door|
Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e»

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent zaterdag 1 februari 2020 13 00

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@rivm nl |@vggm nl’ | |@vggm nl |@erasmusmc nlTo
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l@erasmusmc nl

10 2s 10 2»|igrivm nl l@rivm nlCc I0 2g

|@rivm nl

Subject FW Diagnostiekalgoritme

m

Hoi 10 2e]

Lijkt me handig een paar zinnen als toelichting te schrijven over de verstuurde pakketjes vanuit IDS en wat daarvan

nodig is voor het nCoV bijv onder het kopje afname van materiaal

Omdat de nieuwe versie toch niet meer vrijdag is geplaatst voeg ik ook even toe aan de discussie10 2e

Ik ben benieuwd naar de literatuur over e swab vs VTM ik had laatst een moleculair bioloog
aan de telefoon die aangaf geen verschil te hebben gevonden bij zijn validatie

10 2e

In het kader van de opschaling moeten we vast nadenken over een versie voor de volgende opschalingsfase

Groet

10 2e

10 2e I0 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 23 43

ISS
I0 2e 10 2a 10 128 1O 20|@rivm nl |@vggm nl

10 2e 10 2e 10 2«CC IDS ddmicrobioloog j
Onderwerp RE Diagnostiekalgoritme

|@rivm nl @rivm nl

En nog een paar aanvullingen en opmerkingen van rnij erbij

Mvg

10 2e

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 17 32

3 2e 10 2e^ Svggmjil

|@rivm nl

rivm nlTo n]

28 10] 2e 10 2810 2g |@rivm nl |@rivm nlCc

Subject Diagnostiekalgoritme

Hoi 10 2e

Hierbij een paar dingen
Als je het nog voor het weekend wil plaatsen redt je het niet om het nu nog aan

voor een volgende versie Als de opschalingslabs in actie komen moet het sowieso aangepast worden Ik heb even

een aanzet gemaakt door in de titel aan te geven dat dit de versie is voor twee centrale labs

te sturen Misschien wel10 2e

Groet

10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

dubbel
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10 2e

10 2e

10 2» 10 2«

10 2e

10 2e 0 2e

10 2e 10 2e

10 2e

rinhhpl

10 2e10 2e

10 2e 10 2e

10 2» 10 2e 10 2e 10 2e 10 2a

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e
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10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 26 10 2e

C10 2e

10 2s 10 2e 10 2a

10 2e 10 2e

10 2b 10 2b 10 2e 10 2b 10 2b

10 2e dubbel

10 2b 10 2s 10 2b
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10 2e 10 2S

10 2e 10 2«

10 2e 10 2e 10 2e 10 2« 10 2e

10 2e

dubbel

10 2e 10 2e

10 2e

t10 2»

10 2e

10 2» 10 2e 10 2«

t0 2e
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10 2» 10 2e

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

dubbel
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dubbel
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E ERSLAG BTCb

PROCES

Crisis

Datum tijdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

7 februari 14 00

11 februari 13 00

Aanwezigen
m

telefonisch RIVM

Clm

Cl

PGm

CZ

GMT

m
DCo

|CN

BEELD

Korte terugblik op deze week

Toezeggingen en moties AO 6 feb Het AO is goed verlopen Het houden van de technische briefing was een goede zet De motie over illegale handel in wilde

diersoorten wort met LNV opgepakt

Vandaag is een gesprek met Schiphol gevoerd waar ook SZW en AMC RIVM aanwezig waren Het was goed om even bij elkaarte zitten Er zijn een aantal afspraken

gemaakt Er is een nieuwe Arboinfact gemaakt en al gedeeld VWS had van het ECDC adviezen ontvangen voor luchthavens Dit is al doorgezet naar het RIVM Er is

namelijk behoefte aan richtlijnen voor werkgevers op o a Schiphol In samenwerking met het RIVM worden guidelines uitgewerkt Het blijft echter wel aan Schiphol
zelf om de richtlijnen dan uit te voeren maar het wordt dan in ieder geval voor Schiphol makkelijker om hun verantwoordelijkheid in te vullen Begin volgende week zal

er een bezoek aan Schiphol gebracht worden om verder te spreken over de Arbo adviezen

Internationaal

ambassadeur heeft bij het RIVM gevraagd of hij ook daar langs kan komen Er wordt nog een datum gepriktDe 00 2a
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Inmiddels zijn is een derde cruiseschip in beeld de MS Westerdam waar zorgen over zijn Het schip vaart onder Nederlandse vlag en is een dag in Hongkong geweest

Daar zijn mensen opgestapt waarvan een aantal nu luchtwegklachten hebben Echter zijn a I deze personen niet in China geweest

Dit weekend vind er een tweede repatriering plaats Dit is nog niet in de media gedeeld Deze zal via

hoe ze vervoerd zullen worden naar Nederland

gaan Vanwege de storm is het nog niet precies duidelijk10 2a

Bij het Europese overleg vanochtend heeft VWS niet kunnen deelnemen door overbelasting van de lijn Er zal een schriftelijke reactie volgen

Rondje langs de directies

DCC vandaag vindt de interdepartementale scenariosessie plaats Uitkomsten daarvan worden dinsdag in het IAO besproken DGV geeft aan dat de resultaten hiervan

in het aankomende BTCb besproken kunnen worden of in een apart BTCb

CN De contacten met de eilanden zijn goed Alle eilanden treffen voorbereidingen het lijkt erop dit goed loopt Sommige eilanden reageren verschillend Isolatie in

ziekenhuizen in beeld gebracht Statia is een probleem is bekend wordt naar alternatieven gezocht

DCo Er blijft aandacht zijn in de media voor het virus Opvallend is wel dat de economische kant meer belicht wordt Op social media lijken de vragen iets af te nemen

Communicatie is ook apart aangehaakt bij de scenariosessie van vandaag

GMT Met betrekking tot de mondkapjes blijken er tekortei^te zijn bij het|
volgende week nieuwe mondkapjes bezorgd in het

Goed om te weten dat degradaties in mondkapjes zijn sommige burgers blijken extremere mondkapjes te gebruiken dan sommige chirurgen bijvoorbeeld Er wordt nu

wel extra geproduceerd maar het is niet duidelijk hoelang dit genoeg zal zijn Het is dus belangrijk aan te geven wanneer je wel een geen mondkapjes nodig hebt

Vanuit Cl wordt nog aangegeven dat in het nieuwe verspreide Labinfact duidelijk beschreven staat welke beroepsgroepen mondkapjes zouden moeten gebruiken
De vraag over grondstoffen en geneesmiddelen wordt nog steeds uitgezocht Dinsdag komt GMT hier op terug

Eis daarde leverancier Daar is contact mee opgenomen en er worden

lAdvies is om niet meer te bestellen dan nodig en ziekenhuizen lokaal te laten samenwerken10 2g

CZ Vanuit de koepels is de vraag gekomen om dagelijks aangehaakt te kunnen worden Dat is op dit moment nog niet geadviseerd De vraag is namelijkeven hoe hier

vorm aan kan worden gegeven DGV geeft aan dat als zij die behoefte hebben wij dat moeten faciliteren Daarvoor zal nagegaan moeten worden waar ze precies
behoefte aan hebben

RIVM de casusdefinitie is aangepast Dit is vooral gedaan na aanleiding van readies uit het veld en om de definitie te harmoniseren met die van het ECDC Na

aanleiding van de nieuwe casusdefinitie is de informatie vanuit het RIVM hierover al aangepast net als de informatievoorziening op Schiphol
Tevens signaleert het RIVM bij de GGD en dat ze ook moeite hebben met het bestellen van beschermingsmiddelen Die hebben zij nodig omdat zij verantwoordelijk

zijn voor de thuismonitoring
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OORDEELSVORMING EN BESLUIT

OORDEEL BESLUIT

Mondkapjes
Met betrekking tot de mondkapjes is het verzoek om niet meer te bestellen dan nodig is en om

ziekenhuizen regionaal lokaal te laten samenwerken Deze twee signalen moeten wereldkundig

gemaakt worden

GMT kijkt met CZ of dit via het ROAZ breder

gecomrmmiceerd kan worden

GGD en hebben ook moeite met het bestellen van mondkapjes GMT gaat voor de GGD en in gesprek met hun

leverancier

Er is verzoek gedaan aan DCo om na te denken wat

daar vanuit communicatie aan gedaan zou kunnen

worden

Stigmatisering

Stigmatisedng lijkt een steeds groter probleem te worden

CZ gaat bij het ROAZ uitvragen waar behoefte aan zou

zijn

Joint Procurement

Er is nog geen duidelijk beeld wat de behoefte zou zijn voor een joint procurement en daardoor

is het ook niet duidelijk vanuit VWS of wij hier aan mee willen doen

Casusdefinitie

De casusdefinitie is aangepast Is was de focus alleen op Wuhan toen op China intramuraal en

nu ook China extramuraal

Op dit moment is dit geen aanleiding om een aparte

Kamerbrief voor te versturen Bij een volgende
Kamerbrief moet dit wel opgenomen worden

AFSPRAKEN VERVOLG

DGV gaf aan dat het goed is in een volgende kamerbrief een korte passage aan CN te wijden
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Het volgende BTCb is dinsdag 11 februari 13 00
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E ERSLAG BTCb

PROCES

Crisis

Datum tijdstip en locatie

Volgend overleg

Coronavirus

27 februarl 2020 14 15

nnb

Aanwezigen
PG

PG

DCCm

| LZ

CZ

GMT

51 iz

flJDCo

DCC

BEELD

Het beeld wordt toegelicht door DCC

Aanvullingen op het beeld

LZ contact met koepels ledereen heeft zelf de achterban geihformeerd of gaat dat binnenkort doen Er is meer vraag naar informatie over bijvoorbeeld een

centrale aanpak met wie je contact op kan nemen als er probleem zich voordoen etc

CZ zelfde beeld van huisartsen en zlekenhuizen Wei al wat signalen dat middelen soms lastig te bestellen zijn Gecommuniceerd dat ze duldelijk aangeven bij
welke leverancier er dan problemen zijn en nogmaals benadrukt dat het belangrijk is om binnen de ROAZ problemen te blijven oplossen
CZ Aan de kant van ziekenhuizen is communicatie strak georganiseerd bij huisartsen iets anders Bijvoorbeeld LHV en NHG zijn goed aangehaakt maar hoe de

communicatie verder loopt naar de achterban is voor ons niet altijd zichtbaar

GMT Korte terugkoppeling over bezoek aan Isala Zij hadden geen tekorten Bij vraagstuk over tekorten bij hulpmiddelen is het van beland onderscheid te

maken tussen hulpmiddelen die uit ^^^ omen en uit andere gebieden
IZ CN Er komt een ICPR crisisberaad Gister was de bijeenkomst van de ^^^^ambassadeur Zat niet veel nieuws in Vanuit de Cariben is het relatief rustig

Op Aruba is nu een commerciele test beschikbaar De voorbereiding voor het bezoek van ■QjH^laan Geneve loopt j^^gaat mee met dit bezoek dus die is

niet aanwezig bij het AO
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DCo Gister een drukke dag in de media voorde minister Deze week besloten om de minister meer zichtbaarte maken in de media door de recente

ontwikkelingen Vanavond is hij bij de corona special op NPO 1 daarna wat de situatie vraagt

In ICCb besproken communicatie was vooral reactief wordt nu meer pro actief In ICCb bleek dat alle departementen veel vragen hebben en er behoefte is

aan meer informatie Op Rijksoverheid nl gaan we daarom actiever communiceren vanuit alle departementen Er komt informatie voor specifieke

doelgroepen er wordt meer met filmpjes gewerkt we gaan intensiveren zonder te alarmeren ene r komen campagnes gericht op voorkomen herkennen en

handelen We werken samen met het RIVM om dubbelingte voorkomen

Een ander onderwerp wat besproken is is de Rijksoverheid als werkgever en hoe we Rijksbreed op intranet hierover kunnen communiceren

Het NKC heeft nu echt een formele rol gekregen
PG minister is nu op werkbezoek bij GGD Kennemerland De ^2]is nu bezig gaat om

niet mee te willen nemen Er wordt gekeken naar een repatriering Advies vanuit Nederland is dat reisorganisaties aan de lat staan

PG Er gaat vandaag een bericht uit naar alle BVA s over advies voor dienstreizen

PG In ICCb ook naar voren gekomen goed kijken naar wie verantwoordelijk is voor het nemen van bepaalde maatregelen Mbttothet pandemiehandboek is

dit goed geregeld maar op andere gebieden nog niet

PG bijeenkomst directeuren veiligheidsregio s goed dat we dit hebben gedaan Wat daar vooral speelt is dat andere partijen buiten de zorgkolom ook zorgen

hebben over wat zij kunnen moeten doen

I0» 2a Vliegtuigmaatschappijen lijken op dit moment deze mensen

Oordeelsvorming en besluit

OORDEEL BESLUIT

Aanwijzen ziekenhuis isolatie

In de wet staat dat een minister een ziekenhuis kan aanwijzen voor isolatie

Het OTCB zal hier een advies op moeten maken

Actiepunten die naar voren komen uit deze

scenariosessies kunnen in het OTCB besproken worden

Scenariosessie

Vorige week scenariosessie gehad met RIVM die werken zij nog verder uit Op dit moment

ook een interdepartementale scenariosessie bezig Uit

Informatie aan Kamer

Volgende week is er een AO Deze week zijn er ook al heel veel Kamervragen gesteld Minister

Bruins heeft dit ook al in de MR besproken Hoe kan efficienter in de informatiebehoefte van de

Kamer worden voorzien

Aan minister voorleggen of er niet wekelijks een

technische briefing debat ingepland kan worden

Infosheet

PG heeft een infosheet opgesteld met een werkwijze indien er problemen ontstaan met de

beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgaanbieders

De infosheet moet morgen voor 15 00 afgestemd zijn
met de andere directies voor de wekelijkse sitrap



25392295

AFSPRAKEN VERVOLG

Het kan zijn dat het BAO advies afgestemd moet worden met de andere directies Op dit moment is nog niet bekend wat dat advies zal zijn

ICPR IZ en PG bespreken dit verder Mochten hier punten over hulpmiddelen naar voren komen dan worden die met GMTgedeeld



31406122

To Tjym nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject

Tue 2 25 2020 2 47 00 PM

casusdef verdacht geval COVD 19

In de actie besluitenlijst van het RT staat de gewijzigde casus definitie voor verdachte gevallen Dit betekent dat er

weer een wijziging in osiris moet worden doorgevoerd
De wijziging betreft de landen regio s met wijdverspreide transmissie De vraag is of we deze steeds moeten

updaten of dat we naar een website kunnen verwijzen De LCI richtlijn https lci rivm nl richtlijnen covid 19 lijkt
me daarvoor geschikt al zag ik wel dat Zuid Korea daarin mist

Daarnaast zijn twee toegevoegde voetnoten nl bij koorts en bij patient met een bevestigde infectie van SARS CoV

2 Zie hieronder

Ik verwacht dat de nieuwe casusdefinitie vandaag via labinf@ct gecommuniceerd zal worden

CAS US DEFINITIE VERDACHT GEVAL

Een persoon met

Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire verschijnselen hoesten

kortademigheid
EN

de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met wijdverspreide transmissie

of

de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Een immuun gecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getestte worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran Zuid Korea en enkele gemeenten in Italie Codogno e dintorni

Sesto Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden
met lokale transmissie In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet

vastgesteld of hier sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Verenigde
Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provincies Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om COVID

19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zai worden ingezet bij patienten die in het

ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die in de

14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte lokale

transmissie zijn geweest



31413570

l@rivm nl] ■iMfcD^iMiWMM@rivm n II

l@riym nl]

To

Cc

From

Sent

Subject

Fri 2 7 2020 12 27 18 PM

wijziging casusdefinitie 2019 nCoV

De casus definitie van een verdacht geval is weer aangepast zie hieronder dus zou de tekst in osiris ook

aangepast moeten worden De tekst staat hieronder en in onderstaand labinf@ct bericht

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire verschijnselen hoesten

kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China exclusief Hong Kong Macau

en Taiwan

Er is dus nu geen onderscheid meer tussen extramuraal en in het ziekenhuis Beide worden nu getest wanneer de

klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China exclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Voor extramurale patienten was dit tot vandaag Wuhan Ook nieuw is de expliciete uitsluiting van

Hongkong Macau en Taiwan

Het gevolg hiervan is ook dat bij de vraag Betreft het een verdacht of bevestigd geval
”

de antwoorden Verdacht

Extramuraal en Verdacht in het ziekenhuis niet meer relevant zijn Deze moeten vervangen worden door het

antwoord Verdacht

De casusdefinitie van een bevestigd geval is ongewijzigd

Is het mogelijk dit aan te passen 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e

dubbel
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10 2e10K2e

dubbel
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10 2«

1€ 2e

10 2e

dubbel
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10 2e 10 2e 10 2e

10 2e {10 2a I0 2e

10 2a 10 2e 10 2b 10 2e

10 2e 10 2e

dubbel

ilti 1 |

10 2e
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31426470

To |@rivm nl]
Sent Tue 2 25 2020 12 45 22 PM

Subject RE scenario analyse

Hoi 10 2e

Bij deze mijn suggesties voor deze scenario analyse
• De afperking van de beheersmaatregelen is me niet helemaal duidelijk reisadvisering internationale reizen

ontbreekt bijvoorbeeld en ook specifieke maatregelen tav ziekenhuiscapaciteit uitstel electieve ingrepen
intrekken verlof personeel er staat alleen iets over dat deze maatregelen geidentificeerd moeten worden

maar niet dat er iets aan gedaan moet worden maar misschien valt dat buiten de scope
• Bij de beheersmaatregelen staat van alles door elkaar surveillance uitwisselen zorgcapaciteit triage van

patienten omgaan met uitbraken Ik zou ditveel meer structureren

• De beheersmaatregelen zijn nu passend bij het scenario en lopen het risico wat achter de feiten aan te

lopen Ze zouden denk ik wat meer anticiperend op het eerstvolgende scenario kunnen worden ingestoken bv

bij mogelijke problemen zorgcapaciteit moeten al de acties om dit te mitigeren ingezet worden

• Er worden beheersmaatregelen genoemd die buiten de scope van de PH vallen borgen vitale functies in de

samenleving bedoel je hiermee alleen de publieke gezondheidszorg
• De indicatoren zijn nog niet erg SMART

1

meer gevallen grotere problemen
• Wat is het protocol Coronavirus

10 2e 10 2e |@rivm nlFrom

Sent dinsdag 25 februari 2020 11 20

10 2e

10 2e g 10 2e

10 2e

|@rivm nl |H@vggm nr

rivm nl

B@rivm nl |
^mS riymml

@vggm nlTo [n in

^B@ggdhvb pl nl a

|@rivm nl |
^WSrlymm^

^|@rivm nl

@rivm nl p7
@rivm nl

m

E10 2e

10 2e

M m

E 10 2»

10 2e|@rivm nl @rivm nl

@rivm nl

j@erasmusmc nl |
@rivm nl M

H@rivm nl

l@erasmusmc nl

|@rivm nl |@erasmusmc nl

@rivm nl IDS ddmicrobioloog |EQj M m

10 2e g 10 2e

10 2e g 10 2e

@rivm nlQ] m 0]

10 2e|@rivm nl @rivm nl |@erasmusmc nl’

|@rivm nl

|@rivm nlCc

Subject scenario analyse

Beste collega s

Zoals vanmorgen in het RT besproken
hierbij de link naar een kopie van de huidige scenario analyse
https docs google com s preadsheets d lfsScAIKBW8PBnJzoQoNpbTebiHF b8AolIJocoZaf6E edit usp sharing

Graag jullie aanvullingen en suggesties per mail naar

Voor morgen 10 00 dan verwerken wij deze in de scenario analyse voorafgaand aan het OMT

en mij10 2e10 2e

Hartelijke groet

10 2»

1Q 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 10 22

10 2e f1D 2e@vggm nl l@vggm nl ggdhvb nl j
@rivm nl

|@ggdhvb nlTo

10 2e g 10 2e

10 2e

d0 2e@rivm nl

|@rivm nl

@rivm nl

H@7jympi 7nE 10 2e g
10 2e g I0 2e

10 2t rivm nlfin

E1° 2e
rivn^Tl | |@rivm nlm m m

\i3
1 »t2e [ 10 [2ei 10 2ej|@rivm nl @rivm nlmm Rj m

B|^rivim1nl |
l@erasmusmc nl’

|@rivm nl |@rivm nlm m m m m

@erasmusmc nl kg rivm nl IDS

B@rivm nl

m m m

10 2e g 10 2eddmicrobioloog rivm nl rivm nlm

rivm nl rivm nl rivm nlm

10 2»j@erasmusmc nl j |@erasmusmc nl @rivm nl



31426470

Subject Agenda 8e RT COVID 19 25 februari 2020 09 00 uur

Beste deelnemers

Hierbij stuur ik u de agenda van het 8de Responsteam COVID 19 gehouden op dinsdag 25 februari van 09 00 uur tot 10 00 uur

Hierin vindt u ook de besluiten actielijst van het vorige RT afgeronde acties zijn grijs gemarkeerd Het overleg vindt plaats op het

RIVM in U1 42

Tevens als bijlage toegevoegd het rapport —Flitspeiling voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

U kunt inbellen via Go To Meeting

Please join my meeting from your computer tablet or smartphone

10 2g

10 2b10 2«Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met of te bereiken op het telefoonnummer

10 Ze

Hopende u hierbij voldoende geinformeerd te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e 10X28en

Adviseur infectieziektebestrijding

Landelijke Coordinate Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

Postbus 1 interne postbak 13

3720 BA Bilthoven

Tel 10 2e



31559876

10 2e 10 2eTo @rivm nl] |@rivm nl]
10 2eFrom

Sent Thur 2 27 2020 1 39 54 PM

Subject FW SARS CoV 2

Voorstel voor toevoeaina SARS CoV 2 aan arbocataloaus pdf

STQWA QA SARS CoV 2 in afvalwater RIVM 2Q2Q2702 docx

Nu met attachments

10 2eFrom

Sent donderdag 27 februari 2020 14 30

10 2eTo

10 2e 10 2e I0 2eno i i nons i I10 @rivm nl |@rivm nlCc

10 2e |@rivm nl

Subject SARS CoV 2

Hi 10 2e

Zoals je eerder al van

infectieziekten nu COVID 19 in eerdere jaren mbt SARS en ebola etc Ook in Nederland leven er vragen in de

sector op gebied van bijvoorbeeld veilig werken met afvalwater Koepelorganisaties STOWA en RIONED ea willen

hun leden graag juist informeren Toen was niet duidelijk of het virus in feces werd uitgescheiden

hebt gehoord werken wij met WHO samen op gebied van safe WaSH irt10 2e

De laatste weken wordt steeds meer duidelijk over transmissie van SARS CoV 2 irt WaSH Inmiddels is duidelijk dat

ook dit nieuwe CoV ook uit feces kan worden geisoleerd wijzend op intestinale replicatie Zhang et al 2020 China

CDC Weekly Xiao et al 2020 https doi orq 10 1101 2020 02 17 20023721 En virus RNA fragmenten worden

met PCR in feces aangetoond eerder met hoge Holshue et al DOI 10 1056 NEJMoa2001191 maar later ook met

lage Ct waarden hoge concentraties Zhang et al 2020 Emerging Microbes Infections 9 1 386 389 DOI

10 1080 22221751 2020 1729071 Diarree wordt relatief weinig gezien van 3 10 patienten Wang 2020 JAMA

doi 10 1001 jama 2020 1585 Huang C et al 2020 Lancet pii S014Q 6736 20 30183 5 doi 10 1016 S0140

6736 20 30183 5 Che et al 2020 Lancet 395 507 13 Gebleken is dat ook asymptomaten en presymptomaten

virus uit lijken te scheiden in oa feces Bai et a I 2020 Letters to JAMA ea En de meest recente informatie laat nu

ook mogelijk community cluster zien niet gelinked aan contact met patient of met reizen naar landen waar het

virus circuleert https www google nl amp s www nvtimes com 2020 Q2 26 health coronavirus cdc

usa amp html

Het wordt met al deze nieuwe informatie relevant om advies te geven aan mensen die met bijvoorbeeld afvalwater

werken ook in Nederland waar we nog geen gevallen hebben gezien En ook om dat niet pas te doen op moment

dat dat zover is Hierbij een concept advies voor Nederland op hoofdlijnen volg hygiene voorschriften op die je

altijd moet opvolgen voor veilig werken met afvalwater En zodra het WaSH Q A door WHO HQ clearance is zal ik

dat ook doorsturen

Groeten

10 2e



31559978

10 2e 10 2eTo @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Tue 2 11 2020 9 46 53 AM

Subject Re Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Hi 10 2e

Jullie hebben een PCR Lopen toch en primers besteld etc 10 2g

Ben ik bij jou aan goed adres om samen te werken hierop10 2g

Groeten

10 2e

Sirivin nlYan

Datum 10 febnian 2020 om 07 54 30 CET

10 2e 10 2e

|@rivm nl10 {2e

Onderwerp Re Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Hoi

ik kan me hierbij alleen maar aansluiten met nog een paar opmerkingen 00 2g

10 2g

groet 10 2e

10 2eFrom

Sent Sunday 9 February 2020 22 25

10 2e 10 2aTo

Cc

Subject RE Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Ha ^ ea10 2e

10 2g

Groet



31559978

10 2e

10 2e 10 2e |@rivm nlVan

Datum 8 februari 2020 om 21 19 02 GET

|@rivm nl 10 2e 10 2e |@rivm nl 10 2eAan m

l@rlvm nl 10 2e 10 2e @rivm nl

|@rivm nl

Onderwerp RE Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

CC

10 2eHa

In Europa hebben we heel goede routine surveillance systemen epidemiologie en virologie voor humane influenza

Algemeen aanvaard is dat zo n routine surveillance systeem ook de basis vormt voor pandemic influenza

preparedness7 en om voorbereid te zijn op andere emerging virussen zoals nu 2019 nCoV

In schril contrast daarmee ontbreekt een consistent surveillance systeem aan de dierkant Dat wordt ook in recente

WHO en ECDC documenten als een belangrijk knelpunt beschreven b v in

De Revised WHO Global Influenza Strategy for 2019 2030 en de Guide to revision of national pandemic influenza

preparedness plans Lessons learned from the 2009 A H1N1 pandemic ECDC WHO7

Een onderwerp zou dus kunnen zijn Het inrichten van een geintegreerde One Health surveillance op potentieel
zoonotische virussen

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 16 14

10 2e 10 2e 10 2el@rivm nl |@rivm nlTo m

10 2«|@rivm nl |@rivm nl

t10 2» |@rivm nl

Subject FW Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Importance High

Cc

Ha alien

zoals jullie kunnen hieronder lezen is het One Health EdP programma in staat om een extra integratief project over nCoV te

subsidieren en heeft het nu elke One Health EJP partner gevraagd dus ook het RIVM om maximaal 2 onderwerpen voorte stellen

Er zijn dus ongeveer 80 voorgestelde topics te kunnen verwachten in het hele consortium Overlappende onderwerpen zullen dan

worden gegroepeerd en een shortlist zal worden gemaakt op basis van de meest voorgestelde onderwerpen Op basis daarvan zal

de PMT een consortium vormen met mandaatom een actieplan opte stellen Integratieve onderwerpen verschillen van de

onderzoeksonderwerpen binnen het One Health EJP programma integratieve onderwerpen moeten idd een breder karakter hebben

waarbij integrate alignement en harmonisatie van activiteiten protocollen tests enz tussen instituten prioriteit hebben Deadline is

volgende week 13 februari — heel kort

Helaas zijn onze agenda s te vol om persoonlijk te ontmoeten in de komende dagen dus ik vraag jullie vanuit Clb om jullie ideeen

qua mogelijke integratieve onderwerpen over nCoV zsm te kunnen delen via e mail dan zal ik proberen ze te combineren in 2

onderwerpen

Alvast bedankt

Groet ^

10 2e 10 2e l@rivm nlFrom

Sent Friday 7 February 2020 15 59

Subject FW Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Importance High

10 2sTo

10 2e 10 2« 10 2» 10 2«|@rivm nlCc

Hoi 10 2e



31559978

Zou jij twee topics kunnen identificeren namens RIVM in afstemming met

Lids
EPI

10 2e

10 2e

10 2e LCI

Z O10 2e

GroetJ 10 2b

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 13 05

Tlvm nl

Subject Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Importance High

To

Cc m

Dear One Health EJP institute representatives

Given the recent emergence and spread of the novel Coronavirus 2019 nCoV which appears to be an emerging
threat with a One Health character the OHEJP has decided to offer the opportunity to the consortium partners to

develop a proposal for a joint integrative project JIP dedicated to nCoV

To this end we hereby ask all OHEJP partners to suggest a maximum of 2 topics of interest for JIPs on nCoV on

behalf of their institutes in consultation with their institutes experts e g virologists epidemiologists etc taking
into account the overall scope of JIPs and to send them back to us

These topics will have to be received no later than the 13th of February 2020 1 week from now The received

topics will then be categorized and shortlisted by the PMT and a panel of nCoV experts covering the scopes of the

identified priority topics will be asked to draft a workplan for a JIP including the interested OHEJP partners

Like all OHEJP projects the same co financing conditions will apply

Many thanks for your cooperation looking forward to receive your institute s topics of interest for a JIP on nCoV

Kind regards
and

On behalf of the Programme Management Team

10 2e 10 2e



31559985

10 2e 10 2eTo @rivm nl]
10 2eFrom

Sent Mon 2 10 2020 6 26 16 AM

Subject RE Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Dank je well Ja daar kan ik wel wat mee Bovendien gaat het hier om een voorstel in Europees

samenwerkingsverband en aangezien omringende landen zoals Belgie gei nfecteerden hebben wordtde

pakkans al iets hoger En mogelijk zijn transit passagiers getnfecteerd die niet op Nederlands grondgebied
komen maar wel op Schiphol naar de wc gaan waardoor het in ons afvalwater kan komen In dat stuk van

Holshue over case in VS is het dus in feces en niet in urine aangetoond maar hoge Ct Dierreservoirs inderdaad

ook nog niet zoveel over bekend dus afwachten 10 2g

I0 2g

Laat je nog weten hoe daarmee verder10 2g

10 2e

10 2e

Van

Datum 10 februari 2020 om 06 55 03 CET

Aan

Onderwerp RE Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

|@rivm nl10 2e 10 2e

@rivm nl10 2e 10 2»

Goedemorgen E

Environmental surveillance voorstellen lijkt mij een goed idee 10 2g

00 2g

10 2g

Kan je hier iets mee

Ik ben vanochtend nog aan het werk als ik nog iets kan doen

Groeten 10 2e

From

Sent Friday February 7 2020 4 54 PM
|@rivm nl10 2e 10X26



31559985

|@rivm nl

Subject FW Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Importance High

To 10 2e

Nog meer kansen Wat zal ik voorstellen Env surv zowel in lets anders10 2g

Van

Datum 7 febmah 2020 om 16 14 25 GET

Aan

l@rivm nl10 2e

rivm nl H@hviTLnj
l@rivm nl

~

10 2e

rivm nl |
l@rivm nl

Onderwerp FW Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Prioriteit Hoog

CC

Ha alien

zoals jullie kunnen hieronder lezen is het One Health EJP programma in staat om een extra integratief project over nCoV te

subsidieren en heet het nu elke One Health EJP partner gevraagd {dus ook het RIVM om maximaal 2 onderwerpen voor te stellen Er

zijn dus ongeveer 80 voorgestelde topics te kunnen verwachten in hethele consortium Overlappende onderwerpen zullen dan worden

gegroepeerd en een shortlist zal worden gemaaktop basis van de meest voorgestelde onderwerpen Op basis daarvan zal de PMT

een consortium vormen met mandaat om een actieplan op te stellen Integratieve onderwerpen verschillen van de

onderzoeksonderwerpen binnen het One Health EJP programma integratieve onderwerpen moeten idd een breder karakter hebben

waarbij integratie alignement en harmonisatie van activiteiten protocollen tests enz tussen instituten prioriteit hebben Deadline is

volgende week 13 februari — heel kort

Helaas zijn onze agenda s te vol om persoonlijk te ontmoeten in de komende dagen dus ik vraag jullie vanuit Clb om jullie ideeen qua

mogelijke integratieve onderwerpen over nCoV zsm te kunnen delen via e mail dan zal ik proberen ze te combineren in 2

onderwerpen

Alvast bedankt

From

Sent Friday 7 February 2020 15 59

l@rivm nl£10 2e 0 2e

To ®rivm nl

Cc 2e

i@rivm nl l@rivm nl

Subject FW Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Importance High

Zou jij twee topics kunnen identificeren namens RIVM in afstemming met



31559985

10 2e IDS

10 2e EPI

10 2e LCI

I0» 2e zao

Groet ^^^

From

Sent vrijdag 7 februari 2020 13 05

■tMMJMig— nl™

l@rivm nl10 2e

To

Cc

Subject Request from One Health EJP for topics for a joint integrative project on nCoV

Importance High

Dear One Health EJP institute representatives

Given the recent emergence and spread of the novel Coronavirus 2019 nCoV which appears to be an emerging threat

with a One Health character the OHEJP has decided to offer the opportunity to the consortium partners to develop a

proposal for a joint integrative project JIP dedicated to nCoV

To this end we hereby ask all OHEJP partners to suggest a maximum of 2 topics of interest for JIPs on nCoV

on behalf of their institutes in consultation with their institutes’ experts e g virologists epidemiologists etc

taking into account the overall scope of JIPs and to send them back to us

These topics will have to be received no later than the 13th of February 2020 1 week from now The received

topics will then be categorized and shortlisted by the PMT and a panel of nCoV experts covering the scopes of

the identified priority topics will be asked to draft a workplan for a JIP including the interested OHEJP partners

Like all OHEJP projects the same co financing conditions will apply

Many thanks for your cooperation looking forward to receive your institute’s topics of interest for a JIP on nCoV

Kind regards

and10 2e 10 2e

On behalf of the Programme Management Team



31559985



33856082

To lrivm nl]

H@rlvm nl]Cc DlfcQ @rlvm nlja

From

Sent Thur 2 6 2020 10 24 08 AM

Subject SV warning 2019 nCoV primers probes contamination with synthetic controls

10 2bDeal

And thank you for your rapid reply
The incident is only an internal issue and is not public However we think it is sufficient to just inform about the risk of

contamination and false positive and the need for verification before a lot of measures are implemented

What do you think

10 2e

10 2b 10 2«

10 2e

10 2e

10X26

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10» 2®|

10 2b 10 2e

Dubbel

10 2e 10 2e

10 2b 10 2s
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Dubbel



33856082

Dubbel

10 2e
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10 2e

Dubbel



33870155

To @lumc nl]
From

Sent Mon 2 24 2020 12 44 49 PM

Subject RE Verzoek datum OMT niet naar buiten te brengen vooralsnog

Hi vriendelijk verzoek om de datum van het OMT niet naar buiten te brengen

Dank

|@lumc nl

Sent maandag 24 februari 2020 10 53

|@rivm nl

Subject RE Griepsurve ilia nee van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

10 2e 10 2e @lumc nlFrom

10 2» 10 2eTo

10 2a13 00 uur is OK Ik geef je vast mijn mobiele nummer|
Tot later

10 2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 9 03

10 2e |@lumc nl

Subject RE Griepsurve ilia nee van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

To | 10 2e

Natuurlijk kunnen we bellen is 13 00 uur OK Er is van alles te doen over de uitbreiding casus def met andere

gebieden dus er voIgt morgen zeker een nieuwe case defen vandaag een Inf@ct bericht Wat betreft^CDC die

waren tot gisteren juist van plan om koorts toe te voegen enfin we gaan het zien Tot later groet QJ

10 2e 10 2eSlumc nl j @lumc nlFrom

Sent maandag 24 februari 2020 08 38

To

Subject RE Griepsurve ilia nee van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

10 2» 10 2e @rivm nl

Beste

Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd op jouw onderstaande mail

Jouw antwoord raakt precies aan mijn probleem Ik wil juist graag vertrouwen hebben in het LCI en dit naar het veld uitstralen

Ik weet helaas dat er al meerdere ziekenhuizen zijn die een ruimere case definitie hanteren om een introductie van een geval

volledig te voorkomen en ook niet kunnen wachten tot ze zelf mogen testen We kunnen ons niet permitteren om iemand op te

nemen of lange tijd op de EHBO te laten zitten terwijl deze mogelijk besmet is zoals je mogelijk hebt gezien in de grote Chinese

case serie 1000 pt had slechts 22 38C bij opname
En a Is ik jouw mail goed lees hanteert de GGD zelf ook soms een ruimere case definitie Een werkwijze waarbij laag drempelig
contact is met LCI lijkt dus ook daar te worden toegepast De nauwere case definitie zal echter tot gevolg hebben dat overleg
met LCI niet plaatsvindt en de overweging dus niet gemaakt kan worden

10 2e

Heb jij vandaag tijd om nog even kort telefonisch te overleggen

Hartelijke groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 11 februari 2020 12 10

10 2e |@lumc nlTo 10 2e

10 2e i 10 2» @lumc nl

Subject RE Griepsurve ilia nee van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

Cc

We hebben alles zorgvuldig afgewogen jazeker Dat doen we niet zomaar op de LCI maar in een responsteam met epidemiologen
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GGD artsen infectieziektebestrijding en de 2 labs conform de crisis opschalingsstructuur van Clb Dit responsteam heeft het

mandaat om de bestrijding te coordineren We gaan verder dan de WHO namelijk niet alleen SARI met pneumonie en uit heel

China GGD gaan niet met oogkleppen hier mee om de casus definitie wordt ruim geinterpreteerd bij een sterke verdenking En

ook wij geven dan de indicatie atom tetesten Dit is al verschillende malen gebeurt Uitbreiden naar elk luchtwegklacht zonder

koorts is besproken in het RT een aantal keer Dan zou iemand met keelpijn ergens uit China getest moeten worden Hier hebben

we uitgebreid bij stil gestaan Ook hebben we van het veld heel veel signalen gekregen dat dit niet te doen is Deze casus definitie

is de beste match op dit moment tussen sensitiviteit en specificiteit

Wij hebben het initiatief genomen om de monsters uit de peilstations ook op coronavirus te testen dit heeft Nivel naar buiten

gebracht zelfstandig maar het is een actie uit het responsteam Hiermee houden we de vinger aan de pols en hebben we een

baselinemeting

Ik hoop je vragen te hebben beantwoord en van jou het vertrouwen te krijgen in de besluiten van het responsteam en de

professionaliteit van het veld

Hartelijke groeten ^

10 2e I0 2eglumc nl J glumc nlFrom

Sent dinsdag 11 februari 2020 10 00

grivm nl10» 2eTo

5 lumc nlCc

Subject FW Griepsurveillance van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

Gisteren ontving ik onderstaande mail en inmiddels is dit bericht door de media ruim verspreid

Het verbaast mij zeer dat wij voor onze case finding in Nederland niet kiezen voor een sensitieve methode {namelijk kliniek van

een LWI ook zonder koorts in deze fase van de epidemie en ondertussen wel populatie screening uitvoeren onder de huisarts

patienten met IAZ onafhankelijk van reisanamnese

Dit komtover als tegenstrijdige bewegingen

In de hoop dat de case definitie wordt heroverwogen hartelijke groet

From Nivel nieuws 10 2e gnivel nl

Sent maandag 10 februari 2020 9 59

10 2S] iglumc nlTo | 10 2e

Subject Griepsurveillance van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus
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Griepsurveillance van het Nivel uitgebreid met de

monitoring van het coronavirus

lOfebruari 2020

In China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus De meeste patienten
hebben koorts en luchtwegklachten De kans op verspreiding van het virus is

aanwezig ook in Nederland Daarom breidt het Nivel in samenwerking met het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM de griepsurveillance uit

Met behulp van de 40 Nivel Peilstations worden patienten met griepachtige

verschijnselen geregistreerd Monsters van deze patienten worden door het

RIVM nu ook getest op aanwezigheid van het coronavirus

LEES VERDER
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages
www rivm nl en Committed to health and sustainability



33871203

10 2» 10 2«To |@rivm nl] |@rivm nl]
From

Sent

Subject

M

Wed 2 5 2020 12 32 46 PM

RE Graag jullie reactie voor 14 30 CONCEPT {lab inf@ct 10 _CS

ik vond het een goed plan en vind dat nog steeds Leer mij de dokters kennen ze kijken niet zomaar naarNou ja
de website maar als ze ergens een overzicht hebben gezien priming dan zullen ze wel de informatie zoeken

wanneer ze deze nodig hebben

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 13 31

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e| ©rivm nl

Subject RE Graag jullie reactie voor 14 30 CONCEPT lab inf@ct 10 _CS

|@ rivm nlTo

10 2eHa

Iom vonden we een rijtje met welke bijlagen er zijn wat te veel detail voor dit lab inf@ct leek

ook zijn er signalen dat mensen iets niet weten dan akkoord

^mag het salomonsoordeel vellen

10 2e

Groet

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 13 22

rivm nl10 2eTo W m

Bfl£QB 5 rivm nl

10 2»| 5 rivm nl S erasmusmc nl

Subject RE Graag jullie reactie voor 14 30 CONCEPT lab inf@ct 10 _CS

10 26Ha

Hierbij met mijn commentaar terug Vooral over duiding van wat nu al beschikbaar is op onze website

Groet

I0 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 13 20

B@rivm nl

@rivm nl m

rivm nlTo

3M@rivm nl

10 2«|@rivm nl

Subject RE Graag jullie reactie voor 14 30 CONCEPT lab inf@ct 10 _CS

l@erasmusmc nlHy]

10 2eHa prima
Misschien moeten we lWuhan weglaten uit de titel Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV dan hanteren we precies

dezelfde benaming als WHO

ECDC is daartrouwens nog wat onduidelijk in ze hebben het op de website nog steeds over Pneumonia cases associated with

novel coronavirus terwijl ze de casus definitie verbreed hebben naar alle milde respiratoire infecties met link naar China

Groet

10 2e

10 2e 10 2« @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 13 07

10 2» 10 {2el@rivm nl |@rivm nl l@rivm nl

[@rivm nl

To

E10 2e 10 2s |@rivmmlrivm nl |
^|^nyiTKnl

Subject Graag jullie reactie voor 14 30 CONCEPT lab inf@ct 10 _CS

Importance High

[n m m m

10 2e 10 2« @erasmusmc nlm



33871203

Beste collega s

Toch een Lab inf@ct bericht vandaag ivm vragen uit de kliniek en GGD en mbt de casusdefinitie

We willen graag toelichten dat we deze vrijdag op het RT opnieuw agenderen zodat men weet dat we ermee bezig
zijn
En nog een paar aanvullende zaken

Graag weer jullie kritische blik voor 14 30 en antwoord iig ook naar mij ik zal ze verwerken

Dank

10 2e
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To |@rivm nl]iul

From

Sent

Subject

m

Tue 2 4 2020 7 25 59 PM

Antw opname kaarten John Hopkins University graag mening commentaar

Priina met de uitleg erbij Groet

@rivm nl

Datum 4 febmari 2020 om 15 40 33 CET

Aan

Onderwerp FW opname kaarten John Hopkins University graag mening commentaar

Van 10 {2e I0 2e

l@rivm nl |@rivm nl10 2e 10 2e 101 26 10 2e

Beste

^jheeft een lumineus idee zie hieronder Het zou wat mij betreft kunnen maar ik twijfel of dit in lijn is met de

afspraken gemaakt in het OMT

Graag jullie mening commentaar

Groet

10 2e en

SO

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 14 42

10 26 10 26 |@rivm nl

Subject opname kaarten John Hopkins University

To

Ha 10 2e

Bij deze een screenshot van de data op de rivm site van John Hopkins Dit staat nog niet online

Een groot voordeel behalve dat het er mooi uitziet is dat we niet meer dagelijks de aantallen patienten moeten

updaten op onze site maar hiernaar kunnen verwijzen
Het gaat om deze data

https ai5anddata maps arcais com app5 opsda5hboa rd index html bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

De tekst die er nu boven staat

De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal gediagnosticeerde patienten met

het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het aantal patienten dat gezond verklaard is De

aantallen zijn gebaseerd op onder andere de informatie van WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen zitten in de

daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de websites van de WHO en

ECDC

Groet
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Afwisselend niet aanwezig op 10 2e ei
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To |@rivm nl]iul

From

Sent

Subject RE werkbezoek CalHos toelichting voor veiligheidsregio s

m

Mon 2 3 2020 10 48 25 AM

Hi helaas weet ik hier niets van ik had verwacht dat ik dat zou horen van 10 2e of hebben we dit al besproken

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent maandag 3 februari 2020 11 44

|@rivm nl

Subject FW werkbezoek CalHos toelichting voor veiligheidsregio’s

10 2e 10 2eTo

Ik zou hier heen gaan nu gaat [jgjjj^] hier ook heen begrijp ik nu

Graag afstemming over wat er nodig is Indien^^^alles doet lijkt het mij niet nodig dat ik daar ook nog eens bij

ga zitten

Wat weet jij hiervan

Groet

I0 2e

10 2e 10 2e l@minvws nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 14 49

10 2e 10 2e |@rivm nl

Cc Dienstpostbus DCC VWS ^^M5minvws nl

Subject werkbezoek CalHos toenchting voor veiligheidsregio s

To

10 2s 10 2e l@rivm nl

Ik hoor net van

voorzitters van de veiligheidsregio s Fijn

dat je bij het werkbezoek naar het Calamiteiten Hospitaal zult zijn om een toelichting voor deDubbel

zal er ook bij zijn Oorspronkelijk had ik haargevraagd om een presentatie te geven over de OMT BAO structuur10 2e

Het werkbezoek van de BAC GHOR en een brede uitnodiging aan de voorzitters veiligheidsregio s is op

Woensdag 12 februari van 10 00 12 30

GroetenJ 10 2e

10j 2e

Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

E I10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 13 51

|@minvws nl

Onderwerp RE Corona en werkbezoek CalHos toelichting OMT BAO

10 2e 10 [2eAan

Ok prima dank voor het laten weten

10 2e 10 [2e |@minvws nlFrom

Sent vrijdag 31 januari 2020 13 40

10 2e 10 2e |@rivm nlTo

Subject RE Corona en werkbezoek CalHos toelichting OMT BAO
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Geeft niet super begrijpelijk Mijn agenda ligt ook helemaal over hoop © Ik begrijp net dat^^^ook mee gaat naar het CalHos

dus wellicht dat hij de hele presentatie geeft Inmiddels zijn ook a lie voorzitters veiligheidsregio uitgenodigd

GroetenJ 10 2e

l°K2e0

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

10 2e

10 2e 10 2e l@rivm nlVan

Verzonden vrijdag 31 januari 2020 10 54

Aan

CC Dienstpostbus DCC VWS |^jg||aminvws nl

Onderwerp RE Corona en werkbezoek CalHos toelichting OMT BAO

10 2e ^W@minvws nl

Beste 10 2e

Excuses voor mijn trage reactie inderdaad nogal druk met de Corona

Maar ik zal er zijn bij het CalHos 12 februari om 10 00

Lijkt mij prima om de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio s mee te nemen ik had dat nog niet van^
gehoord Ik zal dat intern nog even bespreken

Tot dan

Groet

I0 2ej

10 2e

10 2e

Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding LCI

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Clb

T

Ml

even week ] 10 2b

^^^^J@minvws nl10 2eFrom

Sent donderdag 30 januari 2020 14 52

10 2e 10 2e
p rivm nlTo

Cc _Dienstpostbus DCC VWS ^^^ minvws nl

Subject Corona en werkbezoek CalHos toelichting OMT BAO

In het BAO is afgesproken om dit werkbezoek te gebruiken om de aanwezigen bij te praten over wat de verantwoordelijkheden
zijn van Veiligheidsregio s bij een A ziekte

Had je dit al teruggekoppeld gekregen via^^^misschien Ga jij daarmee aan de slag of komt er nog iemand van het RIVM

mee

Dank je wel alvast en sterkte daar met Corona

GroetenJ 10 2e

10 2e

10 2e10 2a

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

|| E minvws nl |
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10 2sVan

Verzonden donderdag 23 januari 2020 09 44

l@rivm nl

Onderwerp RE werkbezoek CalHos en toelichting OMT BAO

10 2e 10 2eAan

Wat fijn dat je de presentatie komt geven Kun jij om 10 00 bij het Calamiteiten Hospitaal zijn de 12e

Ik heb jouw presentatie nu om 10 15 staan leuk

10K2®

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

minvws nl |10 12«M E Qj

10 2e 10 2® |@rivm nlVan

Verzonden donderdag 5 december 2019 11 17

|@minvws nl

Onderwerp RE werkbezoek CalHos en toelichting OMT BAO

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e |@rivm nlAan

Ha 10 2e

kan een presentatie over het OMT BAO geven op 12 februari Zou zij ook mee mogen met de10 2e

rondleiding in het CalHos

Verdere afspraken kun je direct met maken ik heb haar toegevoegd aan deze mail10 2e

Groeten

10 2e

I0 2e |@minvws nlVan 10 2e

Verzonden dinsdag 3 december 2019 17 56

Aan 10 [2e 10 2e @rivm nl

Onderwerp FW werkbezoek CalHos en toelichting OMT BAO

From

Sent Tuesday December 3 2019 5 55 50 PM UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

10H26

To

Cc [y

Subject werkbezoek CalHos en toelichting OMT BAO

10 2eHoi

Op 12 februari van 10 00 12 30 brengt de BAC GHOR een werkbezoek aan het CalHos Zij zouden dit graag combineren met een

toelichting op de OMT BAO structuur ook bij CalHos in dit tijdsbestek Zou iemand van het RIVM dit kunnen doen

misschien leuk om aan te sluitenm 10 2b

Dank alvast 10 2e

m

10 2e

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crlsisbeheersing en Infectieziekten |

E ^^^^3@rr|invws n I10 2eM

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 22 november 2019 11 51

@minvws nl10 2e 10 2eAan

Onderwerp RE werkbezoek CalHos
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Verzonden dinsdag 12 november 2019 21 47

l@minvws nl

10 2eVan

10 2s 10 2»Aan

Onderwerp RE werkbezoek CalHos

Fijn dank je

PJ

m

BBS
Emm
NEPERLA NP

GGD GHOR Nederland

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

E mail ^^^@qqd qhor nl

Telefoon

Websitewww ggdghor nl

GGDGHQRN L

^^^^J@minvws nl10 2eVan

Verzonden dinsdag 12 november 2019 17 50

Aan

Onderwerp RE werkbezoek CalHos

^^^3@ggdghor nl10 2e

Ik heb je vragen voorgelegd aan het CalHos en kom zsm bij je terug Ook zoek ik even een collega die de OMT BAO structuur

kan toelichten Komt goed

Groeten I0 2e

10 2»

10 2e 10K2e

Dlrectie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

E minvws nl |M 10 2e

^^^^@gfldflhor nl

Verzonden maandag 11 november 2019 07 55

|@minvws nl

10 2eVan

I0 2e 10 2eAan

Onderwerp RE werkbezoek CalHos

Beste 10 2s

Dank voor je antwoord en fijn dat het kan

De BacGHOR Bestuurlijke Adviescommissie GHOR staat nu gepland van 10 12 30 uur Ik verwacht dat we met een groep zijn van

rond de 20 mensen overwegend burgemeesters We kunnen in principe de tijd gebruiken voor een werkbezoek dat vinden ze erg

interessant We hebben maar heel weinig tijd nodig voor een vergaderdeel ik denk dat we het met een kwartier kunnen redden Is

het een optie om het bezoek tevens in te kleuren met een toelichting op de opschalingsstrucuur bij infectieziektebestrijding OMT

BAO Ik zie zelf wel opties om dat verhaal te verbinden aan een rol die het CalHos eventueel zou kunnen spelen bij bv een grote

uitbraak Verder zou het fijn zijn als we aan het eind een broodje zouden kunnen serveren voordat iedereen weer op pad gaat Als
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dat mogelijk is willen we daar uiteraard voor betalen

Ik hoor graag weer

Groet

10 2e

m

BBS
BEER
NEP£RLAND

GGD GHOR Nederland

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

niiqhor nl

Telefoon

Websitewww ggdghor nl

maiHDlfaGGDGHQRNL

10 2e

^^^^J@minvws nl

Verzonden maandag 11 november 2019 07 38

|@ggdghor nl

Onderwerp werkbezoek CalHos

10 2eVan

10 2e B 10 2eAan

Beste 10 2e

Ik heb met het Calamiteiten Hospitaal contact opgenomen over jullie gewenste werkbezoek op 12 februari Zij hebben nog wat

aanvullende vragen

Hoe groot is de groep ongeveer en wat verwachten jullie van het bezoek

Op welk tijdstip
Willen jullie ook bij het CalHos vergaderen of komen jullie van een eigen vergaderlocatie naar het werkbezoek

GroetenJ 10 2e

SL y jM

10 2«I0 2b

Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheerslng en Infectieziekten |

E I10 2eM

10 2e 10 2e m5umcutrecht nlVan

Verzonden dinsdag 5 november 2019 12 11

| 5 minvws nl10 [2s 10 2eAan

Onderwerp RE werkbezoek CalHos

Beste 10 2e
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Dat moet natuurlijk kunnen Weet je hoe groot de groep ongeveer is en wat zij precies willen En op welk tijdstip In het

onderste bericht lees ik de vraag of de vergadering van 12 februari gecombineerd kan worden met een bezoek dus dat

bij ons ook wordt vergaderd Ook dat kan uiteraard mits er geen andere reserveringen zijn Dat hoop ik vanmiddag te

achterhalen

Groeten 10 2e

[ pminvws nllVan

Verzonden dinsdag 5 november 2019 11 38

Aan

Onderwerp werkbezoek CalHos

10 2e 10 2e

10 2e

m
De bestuurlijke adviescommissies GHOR heeft bij
Calamiteiten Hospitaal te brengen Bij voorkeur op 12 februari Zou dat in te plannen zijn

| aangegeven graag een werkbezoek aan hetm

Groeten 10 2e

10 2e 10 2e

Ministerie van Volksqezondheid Welzijn en Sport |

Directie Publieke Gezondheid | Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten |

Tninvws nl |10 126M E m

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt metrisico s verbonden aan het efektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and defete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

www rivm nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

requested to inform the sender and delete the message RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

www rivm nl en Committed to health and sustainability
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MeailMtiaieaM@amail coml |jl maieai i@erasmusmc nl]10H2«lll
‘

To
l 2eFrom

Sent Sat 2 1 2020 11 57 47 AM

Subject FW CONCEPT SPOED Lab inf@ct
CONCEPT SPOED fLab inf@ct 8 AT docx

Mijn voorstel is om longinfiltraat weg te laten en te spreken van ernstig respiratoir beeld met koorts waarvoor

behandeling in ziekenhuis nodig is koorts toegevoegd om astma patienten te excluderen en verblijf China 14

dagen voor ontstaan dus SARI

OK

10 2e

10 2eFrom

Sent zaterdag 1 februari 2020 12 54

|@rivm nl10 2e 10 2S 10 2a

10 2e

10 2«

|@rivm nlTo w

5 rivm nl ^l@erasmusmc nl |
^|@rivm nl

|@rivm nlm

Im |@rivm nl

Subject RE CONCEPT SPOED Lab inf@ct

|@rivm nl

Hi 10 2e

Mooi concept zie aub mijn suggestie

I0 2eGroet

10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e 10 2e 10 2e

I0 2e

10 2e

1Q 2b 10 2e 10 2« 10 2e

10 2e 10 2e 10 2e10 2e

10 2e 10 2e 10 2e

Dubbel

10 2e
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To |@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED {Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 8

RIVM Lab lnfact

Sat 2 1 2020 1 31 02 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 8

1 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op ons Lab inf@ctbericht van gisteren 31 januari ]l ontvangt u een SPOED

Lab infactbericht over de aanpassing van de casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek bij

patienten in het ziekenhuis We verzoeken de artsen microbioloog deze aanpassing binnen hun

ziekenhuis te communiceren naar de relevante specialismen

Bericht

Zoals gisteren reeds aangekondigd heeft de WHO een nieuwe casusdefinitie gepubliceerd Dit is

aanleiding voor ons om onze casusdefinitie voor het inzetten van diagnostiek aan te passen Er

wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal die is niet

gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden opgenomen Alleen

voor patienten die in het ziekenhuis opgenomen worden is het epidemiologisch criterium

uitgebreid naar een verblijf in heel China
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Casusdefinitie

Verdacht geval

ExtramuraaI ongewijzigd

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meervan de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keelpijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoirziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een longinfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Indien u vragen heeft over een verdenking op 2019 nCoV infectie kunt u contact opnemen

met de LCI

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

10 2e | ook buiten kantooruren bereikbaar

jook buiten kantooruren bereikbaar10 2e
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• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

H buiten kantooruren

10 2e

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO {zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• daaeliikse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM 10 2e

Erasmus MC

ggd zuid vumr

io 2e Cib RIVM 10 2e Clb RIVM |

| Cib RIVM

10 2e

10 2e Cib RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via1” 2 ^ rivm nl

Service

10 2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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|@rivm nl] QB10} 2e

10 2e

10 2e

10 2e 10 2eTo |@rivm nl]

|@rivm nl]
From

Sent Mon 2 24 2020 7 49 33 PM

Subject FW Terugkoppeling SBI teamoverleg 24 februari 2020

I0 2eFrom

Sent maandag 24 februari 2020 11 07

|@rivm nlkp rivm nl |
l@rivm nl

To m m m m

l@rivm nlm

^^^^^^HJ@rivm nl

ri vm nl

Hl^j£gn@rivm nl H

^^^^^^@rivm nl |
Subject Terugkoppeling SBI teamoverleg 24 februari 2020

fl^B@rivm nl

@rivm nl |
@rivm nl |
|@rivm nl

m

m m

10 2e|@rivm nl |@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nl

Terugkoppeling overleg Strategie en Beleidsteam Infectieziekten 24 februari

buiten reikwijdte

10 2e io«2b iox2e 2 10 2e

10 2e

Inhoudelijk
• Vorige week is er een tweede technische briefing in de Tweede Kamer geweest over het nieuwe coronavirus

• 9 maart OMT over de scenario s voor introductie in NL van het nieuwe coronavirus en daaraan gerelateerd

zorgcapaciteit
• [m^ggjhoort vanuit GGD soa afdelingen dat het personeel wordt ingezet voor het nieuwe coronavirus

• Donderdag mogelijk bestrijdingsoverleg tussen LCI en VWS

buiten reikwijdte
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 20

RIVM Lab lnfact

Fri 2 28 2020 1 28 12 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 20

28 febmari 2020

Dit is een gecombineerd JS@| 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 19 van woensdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ct

bericht 20 met informatie over de volgende onderwerpen

• Eerste twee bevestigde patienten in Nederland

• Aanpassing casusdefinitie

• Diagnostiek intramuraal

• Behandeling van COVID 19

• Aparte brieven voor hoog risico en laag risisco contacten

• In voorbereiding

Bericht

Eerste twee bevestigde patienten in Nederland
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Gisteravond werd bij de eerste patient in Nederland COVID 19 met laboratoriumonderzoek

bevestigd Het betreft een man opgenomen in het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis In Tilburg

Hij is in Noord Italie besmet geraakt GGD Hart voor Brabant is bezig met het contactonderzoek

random deze patient

Vannacht werd een tweede patient met COVID 19 gediagnosticeerd De infectie werd

vastgesteld in het AmsterdamUMC waarna het resultaat door het RIVM werd bevestigd De

patiente verblijft in thuisisolatie Zij is ook in Noord ltalie besmet geraakt maar heeft geen link

met de eerste patient De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patient contact heeft

gehad

Aanpassing casusdefinitie

Gezien de ontwikkelingen in Noord ltalie en de importgevallen uit Noord ltalie in Nederland

wordt de casusdefnitie opnieuw aangepast en zijn de gehele provincies Lombardije Veneto

Emiglia Romagna en Piemonte opgenomen als gebieden met wijdverspreide transmissie

Daamaast is er op Taiwan sprake van lokale transmissie in plaats van wijdverspreide

transmissie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen

Ook een immuun gecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de

epidemiologische criteria voldoet kan laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong en Macau

Singapore Zuid Korea en Iran en in Noord ltalie de provincies Lombardije Veneto Emiglia
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Romagna en Piemonte

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Taiwan Japan Maleisie Thailand

Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie

Voor de gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen met respiratoire verschijnselen en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan

van de klachten in een gebied met lokale transmissie zijn geweest getest kunnen worden om

COVID 19 uitte sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A Daarnaast kunnen ziekenhuizen laagdrempelig testen indien

zij ditvoor de patientenzorg noodzakelijk achten

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiek intramuraal

De NVMM in overleg met EMC en RIVM IDS gaat tiaar leden adviseren m b t tot de

diagnostiek voor cases buiten de casusdefinitie Dit zal separaat worden gecommuniceerd

Naast de aangewezen diagnostiek op SARS CoV 2 bij patienten die aan de LCI casusdefinitie

voldoen adviseert de NVMM haar leden om nit hoofde van hun medische verantwoordelijkheid

ook diagnostiek naar SARS CoV 2 uit te laten voeren bij patienten zoals hieronder

beschreven Dit beleid is vastgesteld in overleg met het RIVM en Erasmus MC Om een

verantwoordelijk gezamenlijk diagnostisch beleid uitte zetten zullen de laboratory op korte

termijn een stappenplan ontvangen uitgewerkt door RIVM IDS Erasmus MC en de WMDI

1 Patienten die nog geen koorts hebben maar verder wel aan de LCI casusdefinitie voldoen

Ad 1 Deze diagnostiek moet plaatsvinden na overleg met het LCI meldingsplicht groep A bij

een van de centrale laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch microbiologische
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laboratory die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR kunnen uitvoeren waaronderde regionale

opschalingstaboratoria

2 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie maar zonder epidemiologische

link met een SARS CoV 2 gebied waarbij geen andere verwekker is aangetoond

3 Patienten met een luchtweginfectie en een opname indicatie die niet reageren op de

empirischetherapie

Ad 2 en 3 Deze diagnostiek kan na overleg met de laboratoria plaatsvinden bij een van de

centrals laboratoria Erasmus MC of RIVM IDS of bij de medisch mlcrobiologische laboratoria

die een gevalideerde SARS CoV 2 PCR worden uitgevoerd waaronderde regionale

opschalingslaboratoria

Voor alle andere indicates is terughoudendheid met diagnostiek geboden en wordt geadviseerd

om laagdrempelig te overleggen met een van de centrale laboratoria

Bij SARS CoV 2 positieve diagnostiek wordt direct contact opgenomen met het LCI waarna

afspraken over bevestiging worden gemaakt

de arts microbioloog in het medisch microbiologisch laboratorium is verantwoordelijk voor het

aanbieden van diagnostiek voor klinische relevante micro organismen Uit beschrijvingen van

patientcohorten met SARS CoV 2 hebben veel patienten bij opname een temperatuur 38 °C

Dit gegeven is dus onvoldoende kritisch om een infectie uit te sluiten In het kader van

infectiepreventie in de klinische setting is laagdrempelige diagnostiek ter uitsluiting van infectie

dus een hoog sensitief beleid gewenst Chen N et al Lancet 2020 Feb 15 395 10223 507

513 Guan et al medRxiv 2020 02 06 20020974

Alle laboratoria zijn inmiddels ingelicht over de laboratoriumdiagnostiek voor SARS CoV 2

vanuit het RIVM IDS en Erasmus MC In deze brieven wordt gewezen op de noodzaak van

confirmatie

Behandeling van COVID 19

Erbestaan nog geen geregistreerde medicijnen voorde behandeling van COVID 19 Volgende

week verschijnt op de RIVM website een vootlopig behandeladvies voor COVID 19 voor

opgenomen patienten met een bewezen infectie Dit voorlopig advies wordt opgesteld in
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samenspraak met de Stichting Werkgroep Antibiotics Beleid SWAB Opties worden gegeven

die zijn geformuleerd op basis van gepubliceerde data van medicijnen die gebruikt zijn bij SARS

en MERS CoV en de beperkte data verkregen door in vitro onderzoek bij SARS CoV 2 De

clinicus kan dan een afweging maken of behandeling geindiceerd is en of men daarbij opteert

voor chloroquine lopinavir ritonavir of remdesivir Dit laatste antivirale intraveneuze middel van

Gilead is niet geregistreerd dus kan niet zelfetandig door een arts of ziekenhuisapothekervoor

compassionate use bij Gilead worden verkregen De Dienst Vaccinvoorziening en

Preventieprogramma s DVP van het RIVM heeft ministeriele vrijstelling dit voor individuele

patienten te importeren Bij een bewezen SARS CoV 2 infectie zal de behandelend

ziekenhuisarts bij de melding hiervan bij het LCI van de RIVM gei nstrueerd worden hoe er

toegang tot dit middel verkregen kan worden Gilead zal dan zelf de indicatie beoordelen

voordat dit medicijn naar Nederland verstuurd wordt Indien er in de komende weken of

maanden onderzoeksresultaten komen van de behandeling van COVID 19 uit de verschillende

prospectieve onderzoeken die nu lopen in China en daarbuiten zal dit behandeladvies worden

aangepast

Brieven voor hoog risico en laag risico contacten

Bij de LCI richtlijn COVID 19 zijn nu aparte informatiebrieven opgenomen voor hoog risico

contacten en laag risico contacten van bevestigde patienten

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnen app

Contactgegevens

• Overleg met uw regionale GGD over casui stiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www aad nl

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience i®

buiten kantooruren

10 2e |ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2e

I0 [2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC
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• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM laloemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs

MC

Clb RIVM

Clb RIVM ■
GGD Hollands Noorden|j|j|]£g]

Clb RIVM

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e l 10 2e Erasmus

Clb RIVM

Clb

I0 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2s

RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via’w^rivm nl

Service

10 2eU ontvangtdeze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

@rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcenderte melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Wed 2 26 2020 3 22 29 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 19

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 19

26 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 18 van dinsdag 26 februari ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht

19 met informatie over de volgende onderwerpen

• Situatie op Tenerife

• Herziene casusdefinitie

• Opschalingslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en intramurale surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

• In voorbereiding

Bericht

Situatie op Tenerife
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Op Tenerife is bij een patient COVID 19 vastgesteld Het hotel waar deze man verblijft is

gesloten en alle mensen zijn in quarantaine geplaatst onderwie ook Nederlanders De Spaanse

autoriteiten zijn bezig met contactonderzoek ook retrospectief vanaf het moment dat deze

patient klachten kreeg Erwordt een lijst met Nederlandse contacten opgesteld De LCI zal

GGD en op de hoogte stellen van deze contacten wanneer deze lijst beschikbaar komt

Herziene casusdefinitie

Zoals gisteren bericht is de casusdefinitie herzien Daarbij zijn de landen regio s met

wijdverspreide transmissie uitgebreid Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die zich

vanaf nu melden Het is niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan de

casusdefinitie voldeden maar nu wel

Opschalingslaboratoria actief voor irttramurale patienten en intramurale

surveillance onbegrepen pneumonieen

Gezien de recente ontwikkelingen in Europa houden we rekening met de toename van de vraag

om diagnostiek Daarom is besloten dat verzoeken voor diagnostiek bij intramurale patienten

die voldoen aan de casusdefinitie en intramurale patienten met een onbegrepen

pneumonie ook bij 1 van de 12 regionale opschalingslaboratoria uitgevoerd kan worden Dit

geldt ook voor diagnostiek bij intramurale patienten die elders opgenomen zijn en aangeboden

worden via andere laboratoria in de regio Het diagnostisch algoritme voor een intram urale

verdachte patient zal worden aangepast met toevoeging van deze 12 regionale

opschalingslaboratoria

De opschalingslaboratoria zijn volledig operationeel als ze de eerste 10 negatieve patienten EN

de eerste 5 positieve patienten succesvol hebben laten bevestigen door een van de centrale

laboratoria RIVM IDS of Erasmus MC Inconclusieve uitslagen zullen ook bevestigd worden

door een van de centrale laboratoria Pas na bevestiging van een centraal laboratorium is

sprake van een bevestigde patient

De 12 opschalingslaboratoria zijn

1 Amsterdam UMC Amsterdam

2 CERTE Groningen

3 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg

4 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

5 LabMicTa Hengelo

6 Leids UMC Leiden

7 Maastricht UMC Maastricht

8 Microvida Roosendaal

9 Stichting PAMM Veldhoven

10 Radboud UMC Nijmegen



33984305

11 UMC Groningen Groningen

12 UMC Utrecht Utrecht

Het is belangrijk om u te realiseren dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte groep A is

Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel inzetten van

diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en aan de LCi

Voor overleg over casuistiek of mogelijke verdenkingen kunnen behandelaren en microbiologen

terechtbij de regionale GGD

Wij vragen aan intramurale behandelaren en microbiologen extra aandacht voor de

communicatie rond de eerste positieve SARS CoV 2 patienten die geconfirmeerd moeten zijn

door de centrale labs Vanwege de landelijke implicaties worden behandelaren in ziekenhuizen

gevraagd om niet meteen de mediate informeren over een positieve patient maar eerst af te

stemmen met het RIVM Hiervoor kunt u contact opnemen met de LCI

Het diagnostisch algoritme voor een extramurale verdachte patient wordt op dit moment om

logistieke redenen niet gewijzigd Extramurale diagnostiek zal nog steeds centraal bij EMC en

RIVM ingezet worden In verband met de landelijke coordinate bij een meldingsplichtige ziekte

groep A zal de situatie opnieuw beoordeeld worden wanneer de 12 regionale

opschalingslaboratoria de komende dagen volledig operationeel zijn

GGD en vragen wij bij het insturen van monsters om het aanvraagformulier volledig in te

vullen met speciale aandacht voor het land van blootstelling

Overige laboratoria in Nederland bereiden zich voor op diagnostiek

Met alle overige laboratoria in Nederland die geen opschalingslaboratorium zijn zijn ontwikkelde

protocollen voor implementatie van diagnostiek gedeeld door het Erasmus MC en RIVM IDS De

laboratoria kunnen zich hiermee voorbereiden op het zelf uitvoeren van diagnostiek

Ook deze laboratoria wijzen wij er nogmaals op dat COVID 19 een meldingsplichtige ziekte

groep A is Dat betekent dat bij een verdenking de patient direct dus nog voor het eventueel

inzetten van diagnostiek moet worden gemeld aan de GGD van de woon of verblijfplaats en

aan de LCI

In voorbereiding

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens
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• Overleg met uw regionale GGD over casuistiek of mogelijk verdachte gevallen in uw

regio Het nummer te vinden op www ggd nl

• RIVM LCI

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

10 2» [ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

■ Clb RIVM

| Clb RIVM |
Clb RIVM

10 2e ■ Clb RIVM

■ Clb RIVM

GGD Groninger^]^]

10 2e l 10 2e

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

10 2e 10 2e 10X28 Clb

10 2e 10 2e 10 2e

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebrnik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en
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[ili]

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizia voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

10 2e @rivm nl
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 18

RIVM Lab lnfact

Tue 2 25 2020 3 55 46 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 18

25 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2o @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 17 van maandag 24 februari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 18 met informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Herziene casusdefinitie 25 02 2020

• Monitoring teruggekeerde passagiers cmiseschip ’Westerdam

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2 Tot nu
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toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims De logistiek rand triage diagnostiek en

bemonstering loopt vooralsnog volgens afspraak en naartevredenheid waarvoor dank

Herziene casusdefinitie 25 02 2020

Gisteren heeft internationaal afstemming plaatsgevonden bij ECDC Deze afstemming heeft

geleid tot een aanpassing van de gebieden met wijdverspreide en lokale transmissie Op basis

van deze discussie hebben we Zuid Korea en een aantal gemeenten in Noord ltalie

toegevoegd aan de landen regio s met wijdverspreide transmissie Op dit moment is

onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en specificiteit in een

veranderende epidemiologische situatie

Ook in Iran is wijdverspreide transmissie Hoewel de informatievoorziening vanuit Iran slechts

langzaam op gang komt meldt Iran relatiefveel sterfgevallen Ook zijn ermeerdere

Internationale importgevallen vanuit Iran gem eld Wij gaan daarom uit van wijdverspreide

transmissie Wij willen benadmkken dat artsen laagdrempelig kunnen overleggen met GGD en

LCI als het gaat over casui stiek zeker random Iran

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie”

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met SARS CoV 2

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Ook een

immuungecompromitteerde patient met luchtwegklachten die aan de epidemiologische criteria

voldoet Ran laagdrempelig getest worden op SARS CoV 2

Landen regio s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Zuid Korea en Iran Daarnaast enkele gemeenten in Italie Codogno Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone Casalpusterlengo
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Castiglione d Adda Fombio Maleo Somaglia Bertonico Terranova dei Passerini

Castelgerundo en San Fiorano regio Lombardije en V o Euganeo Mira regio Veneto

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen Japan Maleisie Thailand Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie Daamaast

is lokale transmissie vastgesteld in de regio s Piemont Lombardije Veneto en Emilia Romagna

in Italie Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patienten die in het ziekenhuis

worden opgenomen met een pneumonie en in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van

de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest in overleg met de LCI getest

kunnen worden om COVID 19 uit te sluiten

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalqoritmel en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren

Monitoring teruggekeerde passagiers cruiseschip ‘Westerdam’

Bij een van de passagiers die gevaren heeft op het cruiseschip ‘Westerdam’ is COVID 19

vastgesteld in Maleisie Het bet reft een niet Nederlandse passagier die klachten ontwikkelde na

het verlaten van het schip Het bedrijf Holland Amerika Lijn heeft passagiers van de ‘Westerdam’

een brief gestuurd waarin zij verklaren dat de patient SARS CoV 2 negatief is op basis van

informatie van de Maleisische autoriteiten Zij verklaren op basis hiervan dat monitoring niet

meer nodig is Ook wij hebben twijfels over de eerste uitslagen van deze patient maar de

juistheid hiervan is niet meerte achterhalen Voor de goede orde geen van de andere

passagiers van de ‘Westerdam’ is positief getest Vanwege de onduidelijkheid over de eerste

test adviseren wij passieve monitoring van de teruggekeerde passagiers van het cruiseschip

‘Westerdam’ op dit moment te continueren Actieve monitoring kan omgezet worden in passieve

monitoring Deze overwegingen kan de GGD eventueel communiceren met betreffende

passagiers
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In voorbereiding

• Aanpassing diagnostisch algoritmeverdachte patient intra en extramuraal

• Opschallngslaboratoria actiefvoor intramurale patienten en voor surveillance

onbegrepen pneumonieen

• Overige laboratoria in Nederland voorbereiden op diagnostiek

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laag risicocontacten

• Directe link naar actuele casusdefinitie in LCI richtlijnenapp

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog tel

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience tel

ibuiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2e 10 2s

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Dacieliikse WHO situation reports

• RIVM alaemene informatiet

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM

Erasmus MC |

10 2e ■ Clb RIVM

Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM

| Clb RIVM QB

GGD Gelderland

10 2e l 10 2e 10 2e 10 2e

10 2e Clb RIVM 10 2e 10 2e

Midden^^^l 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn
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strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uurvia»°»2 rivm nl

Service

10K26U ontvangt deze e mail op het mailadres

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

@ rivm nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 17

RIVM Lab lnfact

Mon 2 24 2020 1 31 42 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 17

24 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na Lab lnf@ctbericht 14 van maandag 17 februari en de lnf@ctberichten 15 en 16 voor de

GGD en met informatie over de monitoring van de passagiers van cruiseschip Westerdam

ontvangt u bij deze een Lab lnf@ctbericht 17 met informatie over de volgende onderwerpen

Casusdefinitie

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Reisadviezen

Melding van GGD aan RIVM niet bevestigde cases

Monsterafname

Rooster laboratoria Erasmus MCen RIVM

In voorbereiding

Bericht
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Dit is een voorlopige casusdefinitie op basis van de actualiteit van afgelopen weekend Vandaag

vindt overleg plaats in intemationaal verband met ECDC waarbij afstemming zal worden bereikt

over de casusdefinitie Gezien de dynamische situatie is de verwachting dat ECDC morgen

opnieuw met een aanpassing van de casusdefinitie komt Wij zullen u daarover opnieuw

informeren Op dit moment is onderstaande casusdefinitie de beste match tussen sensitiviteit en

specificiteit in een veranderende epidemiologische situatie

Casusdefinitie verdacht geval gewijzigd

Een persoon met

• Koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land regio met

wijdverspreide transmissie
’

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde intectie met SARS CoV 2
’

Of koortsig gevoel bij ouderen aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen Een

immuungecompromitteerde patient met een ernstige infectie van welke aard ook die aan de

epidemiologische criteria voldoet is een verdacht geval en dient getest te worden op SARS CoV

2

Landen regio’s met wijdverspreide transmissie zijn China inclusief Hong Kong Macau en

Taiwan Singapore Iran en enkele gemeenten in Italie Codog no e dintorni Sesto

Cremonese Pizzighettone Soresina Sesto S G Pieve Porto Morone provincie

Lombardije en V o Euganeo Mira provincie Veneto

Dit geldt niet alleen voor gebieden met wijdverspreide transmissie maar ook voor gebieden

met lokale transmissie

In de volgende landen is lokale transmissie vastgesteld maar is nog niet vastgesteld of hier

sprake is van wijdverspreide transmissie Japan Maleisie Thailand Zuid Korea Verenigde

Arabische Emiraten en Vietnam Ook alle overige gemeenten in de provinces Piemont

Lombardije Veneto en Emilia Romagna vallen hieronder Voor deze gebieden geldt dat om

COVID 19 uit te sluiten in overleg met de LCI diagnostiek zal worden ingezet bij patienten die in

het ziekenhuis opgenomen zijn met een pneumonie waarvoor geen andere verklaring is en die
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in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in deze gebieden met beperkte

lokaletransmissie zijn geweest

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onathankelijke targets een infectie met

SARS CoV 2 is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting casusdefinitie

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie bet Triage en diaanostiekalaoritmet en zij moeten direct gemeld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD’en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Artsen m icrobioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Uitbreiding syndroomsurveillance onbegrepen pneumonieen in ziekenhuizen

Tevens adviseren wij om diagnostiek naar SARS CoV 2 te overwegen bij patienten met een

pneumonie zonder duidelijke verwekker en of die niet reageren op de empirische therapie Deze

uitbreiding van het testbeleid is in lijn met de eerdere uitbreiding van syndroomsurveillance via

de Nivel peilstations

Reisadviezen

Voor actuele reisadviezen kunt u terecht op de website van Buitenlandse zaken en op de

website van de LCR

Melding van GGD aan RIVM in Osiris niet bevestigde cases

In Osiris wordt de optie ‘Uitgesloten’ toegevoegd aan de casusdefinities Onder een Uitgesloten

geval’ in Osiris wordt verstaan RT PCR s op een respiratoir monster SARS CoV 2 negatief voor

twee targets

Totdat er een testuitslag is houdt een verdacbte casus de status ‘GGDgefiatteerd zodat de

GGD de testuitslag kan toevoegen
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Bij een conclusive testuitslag wordt de casusclassificatie aangepast naar Bevestigd of

Uitgesloten de GGD past de status aan naar GGDdefinitief LCI en EPI beoordelen de casus

en zetten deze melding met casusclassificatie Uitgesloten weer op EPIcommentaar als de 14

dagen monitoring nog nietzijn afgelopen zodat de GGD de casusclassificatie nog kan

aanpassen

Als iemand in die periode alsnog positief wordt wordt dat bij de casusclassificatie aangegeven

en zet de GGD de casus op GGDdefinitief

Als de 14 dagen monitoring zijn afgelopen zonder dat iemand bevestigd is zet de GGD de

casus op status ‘RetourEPf EPI sluit de casus af met de status ‘AkkoordEPI

Osirismeldingen worden alleen gewist als ze achteraf niet blijken te voldoen aan de

casusdefinitie voor een verdacht of bevestigd geval

Monsterafname

Uit een studie van Y Yang uit China is gebleken dat SARS CoV 2 bij patienten met COVID 19

beter aantoonbaar is in via de neus afgenomen nasofarynxswabs dan in keelswabs Daarom

vragen we u om in tegenstelling tot eerdere instructies voor SARS CoV 2 diagnostiek ook

altijd een nasofarynxswab in te sturen naast een keelswab en indien mogelijk een

sputummonster Het triage en diaqnostiekalqoritme wordt hierop nog aangepast

Rooster laboratoria Erasmus MC en RIVM

Het dienstdoende laboratorium is

Zondag Erasmus MC

Maandag Erasmus MC

Dinsdag Erasmus MC

Woensdag Erasmus MC

Donderdag RIVM IDS

Vrijdag RIVM IDS

Zaterdag RIVM IDS
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De dag dat een casus aanaemeld wordt bij het dienstdoende lab is leidend Al het materiaal dat

voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het laboratorium van dienst Al

het materiaal dat na 18 00 uur binnen is wordt de volgende dag in de ochtend ingezet door het

laboratorium wat de aanvraao heeft ontvangen

Uitzonderina ernstig zieke patienten op de IC of indien er een andere casus is die op klinische

gronden toch cito getest moet worden en waarvan de materialen pas na 18 00 uur op het lab

kunnen zijn

In voorbereiding

Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten

Contactgegevens

10 2e• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience S

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2

10 2e00 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO en Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

M Clb RIVM

GGD regio Utrechtj^^^

10 2e Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e l 10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2S 10 2e Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e Clb

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niet toegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindt u in

het archief Het berichtenarchief is besloten

Wilt u uw e mailadres wijzigen of u aanmelden voor

andere berichtenservices Dat kan via profiel

bewerken

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en

17 00 uur via^H^ftrivm nl

Service

@rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

U ontvangt deze e mail op het mailadres 10K2S
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 14

RIVM Lab lnfact

Mon 2 17 2020 3 13 26 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 14

17 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

Na een lnf@ctbericht 13 met informatie over de monitoring van passagiers van cruiseschip

Westerdam dat zondag 16 februari alleen naar de GGD en is gestuurd ontvangt u hierbij

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Uitgevoerde diagnostiek

• Update triage en diagnostiekalgoritme

• Locaties voor ‘thuis isolatie

• In voorbereiding

Bericht

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2
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Tot nu toe zljn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Update triage en diagnostiekalgoritme

Het triage en diagnostiekalgoritme is aangepast

We werken voortaan met een dienstdoend laboratorium Erasmus MC of RIVM IDS waar

onathankelijk van de woonplaats van de patient de monsters naar toe gestuurd worden Tijdens

het gesprek over de indicatiestelling tussen LCI en de aanvragend arts wordt besproken welk

laboratorium voor de betreffende aanvraag het dienstdoend laboratorium is Bij de LCI is het

rooster bekend welk laboratorium wanneer dienst doet Erasmus MC of RIVM IDS

Voor patienten buiten het ziekenhuis bepaalt de GGD in goed overleg met de LCI wanneer

bemonsterd gaat worden Meegewogen dientte worden de haalbaarheid wenselijkheid en

noodzaak van een spoedbemonstering en het tijdstip waarop het monster op het lab kan zijn

Materiaal dat afgenomen is kan 24 7 opgestuurd worden naar het laboratorium van dienst

Al het materiaal dat voor 18 00 uur binnen is wordt dezelfde avond nog getest door het

laboratorium van dienst Materiaal dat na 18 00 uur binnenkomt wordt in principe de volgende

ochtend ingezet Echter op klinische indicatie bijv als het een ernstig zieke patient op de IC

betreft kan ook na 18 00 uur cito getest worden

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

De GGD’en zijn in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk voor het verzorgen van

faciliteiten in de regio voor patienten met COVID 19 die niet in het ziekenhuis opgenomen

hoeven te worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

Voor de beoordeling van de geschiktheid van gebouwen als locatie voor de isolatie van

patienten kan naast een deskundige infectiepreventie ook de veiligheidsregio worden

ingeschakeld de brandweer beschikt over de deskundigheid en technische gegevens om

luchtcirculatiesystemen te beoordelen Bij een gebouw dat gebruikt wordt voor de isolatie van

patienten is het belangrijk dat er geen circulatie van lucht tussen de verblijfsruimtes van de

patient en andere ruimtes is

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

• Voorbeeldbrieven voor hoog en laagrisicocontacten
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Contactgegevens

10 2e• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

| ook buiten kantooruren bereikbaarI0 2e

10 2e 10X28

Meer informatie

• ECDC

• WHO Daaeliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatiel

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs Clb RIVM Clb RIVM10 2e t0 2e 10X28

Erasmus MC

RIVM

Clb RIVM

101 28 Clb RIVM

GGD Zuid Holland Zuid EfUBS

10X28 Clb RIVM 10 128 Clb

10X28 10 2e Clb RIVM 10X28

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichten arc hi ef is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uu r vi rivm nl
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Service

10K2SU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@iivm nl

Aanmelden | Wijziq voorkeuren | Direct afmelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject

RIVM Lab lnfact

Thur 2 13 2020 2 01 56 PM

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw coronavirusinfectie 12

Bekiikonline

Lab lnf@ct COVID 19 nieuw

coronavirusinfectie 12

13 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten ontvangt u dit Lab inf@ctbericht met

aanvullende informatie over de volgende onderwerpen

• Nieuwe naamgeving

• Uitgevoerde diagnostiek

• Locaties voor thuis isolatie

• Voorbeeldbrieven

• Therapie

• In voorbereiding

Bericht

Nieuwe naamgeving
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De WHO heeft de nieuwe naam bekend gemaakt voor de ziekte die het nieuwe coronavirus

veroorzaakt namelijk COVID 19 Het International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV

heeft ook het vims dat deze ziekte veroorzaakt hemoemd Voorheen heette het vims 2019

nCoV de nieuwe naam is SARS CoV 2 Vanafvandaag zal informatie over het ziektebeeld op

de RIVM website te vinden zijn onder de nieuwe naam COVID 19 De meest actuele versie van

de richtlijn en alle bijlagen vindt u ook onder de C’ van COVID 19

op https lci rivm nl richtliinen COVID 19

Uitgevoerde diagnostiek

In Nederland is tot nu toe bij enkele tientallen patienten diagnostiek ingezet naar SARS CoV 2

Tot nu toe zijn alle patienten negatief bevonden voor het vims

Locaties voor ‘thuis’ isolatie

Conform het Generiek draaiboek is de GGD in samenwerking met de GHOR verantwoordelijk

voor hetverzorgen van faciliteiten in de regio indien patienten met COVID 19 niet in het

ziekenhuis opgenomen hoeven worden maar ook niet in hun eigen woning kunnen verblijven

De GGD heeft de deskundigheid om te adviseren of een locatie hiervoor geschikt is Zo nodig

kan de deskundige infectiepreventie overleggen met het LCHV

Voorbeeldbrieven

Voor GGD en zijn de volgende voorbeeldinformatiebrieven ontwikkeld met dank aan GGD

Twente

• Informatiebriefvoor een patient met COVID 19 opgenomen in een ziekenhuis

• Informatiebrieven voor een verdachte patient en voor een bevestigde patient met COVID

19 in thuisisolatie

• Informatiebriefvoor huisgenoten van een patient met COVID 19 in de thuisisolatie

• Informatiebriefvoor contacten van een patient met COVID 19

De brieven zijn te vinden op https lci rivm nl richtliinen COVID 19 onder het kopje

Informatiebrieven en zijn eventueel aan te passen aan het eigen GGD format

Therapie

Er is geen geregistreerde therapie voor COVID 19 Wei blijkt uit recente in vitro data en

diermodellen dat de polymeraseremmer Remdesivirvan de firma Gilead mogelijk zorgt voor

antivirale activiteit



33984357

Daarom is er in China een gerandomiseerd onderzoek gestart naar de behandeling van COVID

19 bij de mens met Remdesivir Ook bij patienten met vastgestelde COVID 19 in Nederland is er

via het RIVM toegang tot deze experimentele therapie mocht de behandelend arts dit

geindiceerd vinden Deafdeling Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma s DVP van

het RIVM heeft ministeriele toestemming tot import van deze medicatie Bij een bewezen infectie

zal de LCI de contactgegevens van de firma Gilead en van DVP aan de behandelend arts

mededelen De intraveneuze medicatie inclusief behandelprotocol wordtdan beschikbaarvoor

de behandelaar

In voorbereiding

• Osiris meldingsprocedure van GGD naar RIVM hoe om te gaan met verdachte gevallen

die vervolgens negatief getest zijn

Contactgegevens

■ RIVM LCI en LCHV tel ook buiten kantooruren bereikbaar

• RIVM dd viroloog ook buiten kantooruren bereikbaar

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience Q
buiten kantooruren10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalgemene informatie

• LCI richtliin COVID 19

Auteurs 10 2s Clb RIVM

| | Erasmus MC

■ DVP RIVM H

[ §jp8 regio NH FI

10 2e lO 2e C lO«2e 10 2e Clb RIVM

Clb RIVM |

Clb RIVM |

10 2s Clb

RIVM |

RIVM H

RIVM ■
Clb RIVM

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e 10 2® 10 2« Clb

10 2e 10 2e Clb RIVM 10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct
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Dit berichten eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur viawxaa5rivm nl

Service

10 2e @rivm nl

omdatu hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct atmelden

U ontvangt deze e mail op het mailadres

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 11

RIVM Lab lnfact

Fri 2 7 2020 12 15 40 PM

Bekiikonline

SPOED Lab lnf@ct Nieuw coronavirus

Wuhan 2019 nCoV 11

7 febmari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab lnf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1 3

en 5 februari ontvangt u een Lab lnf@ctbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Herziene casusdefinitie d d 7 februari

• Diagnostiekalgoritme update

• Thuisisolatie

• Contactmonitoring

• Arbo lnf@ct 2

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte informeren
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Bericht

Herziene casusdefinitie d d 7 februari

Vandaag is in het responsteam de casusdefinitie herzien Bij het opstellen van de herziene

casusdefinitie is rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de definitie en met de

praktische uitvoerbaartieid De herziene casusdefinitie geldt daarom voor alle patienten

zowel intramuraal als extramuraal

Casusdefinitie verdacht geval

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en ten minste een van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit het vasteland van China

exclusief Hong Kong Macau en Taiwan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

Casusdefinitie bevestigd geval ongewijzigd

Elke persoon waarbij door middel van RT PCR op twee onafhankelijke targets een infectie met

2019 nCoV is vastgesteld ongeacht of deze persoon voldoet aan de klinische en

epidemiologische criteria voor een verdenking

Toelichting

Vanwege de verspreiding van 2019 nCoV vanuit de regio Wuhan provincie Hubei naar andere

delen van China is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar het vasteland van China dus

NIET Hong Kong Macau en Taiwan Dit epidemiologisch criterium geldt voor patienten die

zich vanaf nu melden Omdat het aantal bevestigde patienten buiten de provincie Hubei nog

relatief beperkt is is het niet nodig om retrospectief patienten op te sporen die eerder niet aan

de casusdefinitie voldeden maar nu wel
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Bij de klinische criteria is de combinatie van koorts ten minste 38 graden Celsius en

luchtwegklachten gehandhaafd Naast koorts dient er sprake te zijn van hoesten en of

kortademigheid Hoewel niet alle personen met een 2019 nCoV infectie koorts ontwikkeld

hebben zal het loslaten van dit criterium ten koste gaan van de specificiteit van de casusdefinitie

en totveel extra testen leiden met een lage opbrengst

Bij patienten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht geval moet diagnostiek

worden ingezet zie het Triage en diagnostiekalgoritme en zij moeten direct gem eld worden bij

de GGD meldingsplicht groep A

GGD en worden verzocht om de huisartsen in hun regio op de hoogte te stellen van de

herziene casusdefinitie Arisen microbioloog worden verzocht om de relevante

specialism en in hun ziekenhuis hieroverte inform eren

Diagnostiekalgoritme update

Het voorlopige triage en diagnostiekalgoritme is uitgebreid met aanvullende informatie onder

andere over het gebruik van E swab laboratoriumveiligheid bij differentiaaldiagnostiek

Uitpakken van ingestuurd materiaal en potentieel aerosol vormende handelingen bij verwerken

van materialen die mogelijk infectieus virus bevatten dienen te gebeuren onder BSL 2 condities

in een biologisch veiligheidskabinet klasse 2

Het voorlopig triage en diagnostiekalgoritme is als bijlage 1 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw

coronavirus 2019 nCoV

Thuisisolatie

De criteria voor thuisisolatie zijn hetzien en uitgebreid met gedetailleerdere adviezen over

hygiene en reiniging

De criteria voor thuisisolatie zijn als bijlage 3 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Contactmonitoring

Het protocol voor contactmonitoring is eveneens herzien en aangevuld Contacten worden

opgevolgd tot 14 dagen na de laatste blootstelling aan een patient met bewezen 2019 nCoV

infectie Contacten die klachtenvrij zijn hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen in principe

gewoon werken Zodra zij beginnende klachten hebben moeten zij zich telefonisch melden bij

de controlerende instance meestal de GGD naar huis gaan en sociale contacten mijden in

atwachting van verdere instructies
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Het protocol Contactmonitoring is als bijlage 4 te vinden bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus

2019 nCoV

Arbo inf@ct 2

Door het Nedertands Centrum voor Beroepsziekten is een tweede arbo

inf@ctbericht uitgebracht met informatie voor bedrijfsartsen onder andere over het beleid bij

werknemers die terugkeren uit China

Alle arbo inf@ctberichten over 2019 nCoV zijn op chronologische volgorde ook te vinden als

bijlage 5 bij de LCI richtliin Nieuw coronavirus 2019 nCoV

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt in Nieuw coronavirus 2019 nCoV en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de

meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen

Omdat directe links naar bijlagen niet meer werkzaam zijn als de bijlage wordt aangepast zullen

in Lab lnf@ctberichten alleen links naar de richtlijn worden opgenomen NB de nummering van

de bijlagen kan in de loop van de tijd gewijzigd worden als er nieuwe bijlagen worden

toegevoegd

Contactgegevens

10 2• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar10 2«

10 2e 10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO dageliikse WHO situation reports

• RIVM algemene informatie

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins Universiteit
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Auteurs

Erasmus MC

10 2e RIVM Clb B

RIVM Clb

GGD Hartvoor Brabant RIVM j^^
RIVM Clb

10 2e RIVM Clb ■

RIVM Clb

10 2e

10 2e 10 2e RIVM

RIVM Clb ESI

10 2e

Clb I0 2e 10 2e 10 2e

KMfeBI RIVM Clb 10 2s

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur via10 2® rivm nl

Service

U ontvangt deze e mail op het mailadres vm nl

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiizig voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 10

RIVM Lab lnfact

Wed 2 5 2020 3 17 49 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 10

5 februari 2020

Dit is een gecombineerd »3@| 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en 1

en 3 februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende infomnatie over de volgende

onderwerpen

• Casusdefinitie

• Actuele cijfers

• LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

• Stappenplan bevestigde patient

• Osiris vragenlijst online

Bericht

Casusdefinitie
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De LCI ontving de afgelopen dagen diverse signalen dat de nieuwe casusdefinitie waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen extramurale en intramurale patienten tot onduidelijkheid leidt

over het beleid op het grensvlak tussen extramuraal en intramuraal zoals de spoedeisende hulp

Daarom zal de casusdefinitie a s vrijdag opnieuw in het Responsteam worden geagendeerd

Daama voigt een Lab inf@ct bericht

Actuele cijfers

Op de RIVM website is nu een link opgenomen naar de website van de John Hopkins

Universiteit De John Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal

gediagnosticeerde patienten met het nieuwe coronavirus het aantal overleden patienten en het

aantal patienten dat gezond verklaard is De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de

informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC Er kunnen kleine verschillen

zitten in de daadwerkelijke aantallen Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de

websites van de WHO en ECDC

LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV en bijlagen

De LCI richtlijn 2019 nCoV is omgedoopt tot ‘Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ en om

webtechnische redenen geplaatst onder de N De url van de richtlijn is

httas lci rivm nl richtliinen 2019 ncov Hier vindt u de meest actuele versie van de richtlijn en alle

bijlagen De bijlagen zijn opnieuw gerangschikt

1 Voorlopig triage en diagnostiekalgoritme

2 Stappenplan bij een bevestigde patient met 2019 nCoV

3 Thuisisolatie van een patient met 2019 nCoV

4 Protocol beleid contacten van een patient met 2019 nCoV

5 Arbo inf@ct

Omdat directe hyperlinks naar de bijlagen niet meerwerkzaam zijn zodra de bijlage wordt

aangepast zal voortaan in Lab lnf@ct berichten alleen gebruik worden gemaakt van hyperlinks

naarde richtlijn pagina

Stappenplan bevestigde patient

Bij de LCI richtlijn Nieuw coronavirus 2019 nCoV’ is als bijlage 2 een stappenplan opgenomen

waarin de procedure beschreven staat die gevolgd moet worden na een bevestigde infectie met

2019 nCoV
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Osiris vragenlijst online

Sinds gisteren is aan Osiris het meldsysteem voor melding van GGD aan RIVM een vragenlijst

over 2019 nCoV infectie toegevoegd Aan de GGD en wordt gevraagd bij een melding van een

verdenking op 2019 nCoV infectie waarbij diagnostiek wordt ingezet deze vragenlijst in te

vullen

Contactgegevens

• RIVM LCI tel

• RIVM dd viroloog

• Erasmus MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

^ buiten kantooruren

ook buiten kantooruren bereikbaar

look buiten kantooruren bereikbaar

10 2e

10 2e

10 2«

10 2e

Meer informatie

• ECDC

• WHO daaeliikse WHO situation reports

• RIVM lalaemene informatiel

• LCI richtliin 2019 nCoV

• Actuele ciifers John Hookins universiteit

Auteurs 10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

GGD Geldetland Midden

Clb RIVM

10 2e Clb RIVM ■

H Clb RIVM

Clb RIVM

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s kcib10 2e

10 2e 10 2e 10 2e Clb

10 2e

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
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geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

hetarchief Hetberichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

unrvifljQrivm nl

Service

10K2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebtaangegeven e mailberichten te willen ontvangen

@rivm nl

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct aftnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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To 0^^B@rivm nl]
From

Sent

Subject Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan 2019 nCoV 9

RIVM Lab lnfact

Mon 2 3 2020 4 18 37 PM

Bekiikonline

Lab lnf@ct Nieuw coronavirus Wuhan

2019 nCoV 9

3 februari 2020

Dit is een gecombineerd H@l 10 2e @ctbericht

In dit bericht

In vervolg op onze eerdere Lab inf@ctberichten van 17 22 24 27 28 29 en 31 januari en

het SPOED Lab inf@ctbericht over de aanpassing van de casusdefinitie van zaterdag 1

februari ontvangt u een Lab infactbericht met aanvullende informatie over de volgende

onderwerpen

• Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

• Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

• Begeleide terugkeer Nederlanders uit Wuhan

Bericht

Toepassing van de nieuwe casusdefinitie

Zaterdag 1 februari jl is de casusdefinitie voor een verdacht geval van 2019 nCoV infectie
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gewijzigd Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen de casusdefinitie voor extramuraal

die niet is gewijzigd en de casusdefinitie voor patienten die in het ziekenhuis worden

opgenomen

Alleen voor patienten met een ernstig respiratoir ziektebeeld die in het ziekenhuis

behandeld moeten worden is het epidemiologisch criterium uitgebreid naar een verblijf in

heel China We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten over de

aanpassing van de casusdefinitie te informeren

Casusdefinitie verdacht geval

In het ziekenhuis NIEUW

Een persoon met

• een ernstig respiratoir ziektebeeld met koorts SARI al dan niet met een tonginfiltraat

waarvoor behandeling ondersteuning in het ziekenhuis nodig is

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Extramuraal geldt vooralle patienten die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden

Een persoon met

• koorts ten minste 38 graden Celsius en twee of meer van de volgende respiratoire

verschijnselen hoesten neusverkoudheid keeipijn kortademigheid

EN

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan

of

• de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patient met een bevestigde

infectie met 2019 nCoV

Toepassing in de huisartspraktijk

Met het NHG is besproken dat bij de triage in de huisartspraktijk bij een patient met koorts en

luchtwegklachten zal worden gevraagd of de patient in de 14 dagen voorafgaand aan de eerste

ziektedag in China is geweest In dat geval zal gevraagd worden niet naar de huisartspraktijk te

komen Bij een indicatie voor een huisbezoek dient de huisarts uit voorzorg de persoonlijke
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beschermingsmaatregelen in achtte nemen De NHG website wordt hierop aangepast

Toepassing door ambulancediensten

Voor ambulancediensten betekent de wijziging dat zij als zij op aanvraag van de huisarts of na

telefonische triage een patient naar het ziekenhuis vervoeren die 14 dagen tevoren in China

is geweest en verdacht is voor 2019 nCoV infectie zij deze patient in strikte isolatie moeten

vervoeren

We vragen de GGD en om de huisartsen en ambulancediensten hierover te informeren

Toelichting persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

De LCI krijgtveel vragen over de verschillende adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis

Voor huisartsen die in de thuissituatie een patient met mogelijke verdenking op 2019 nCoV

infectie onderzoeken worden een FFP 2 masker spatbril niet steriele handschoenen en een

vochtwerend voorschort geadviseerd Dit is voldoende ter bescherming tegen 2019 nCoV

GGD en hebben een generiek draaiboek waarin algemene adviezen voor persoonlijke

beschermingsmaatregelen bij monsterathame staan die niet alleen voor 2019 nCoV gelden

maar ook voor andere ziekteverwekkers Hierin wordt naast een FFP 2 masker spatbril niet

steriele handschoenen standaard een schort met lange mouwen geadviseerd

Voor ambulancepersoneel geldt dat zij met de over het algemeen ernstiger zieke en dus ook

besmettelijkere patient in een kleine afgesloten ruimte verblijven Daarom wordt de patient door

hen in strikte isolatie vervoerd

Begeleide terugkeer van Nederlanders uit Wuhan

Op 3 februari zijn 15 Nederlanders en 2 partners met een speciale vlucht onder begeleiding

teruggekeerd uit Wuhan Zij zullen conform de afspraken met de Chinese autoriteiten na hun

terugkeer 14 dagen in thuisquarantaine verblijven GGD Brabant Zuidoost coordineert de

monitoring van deze personen in afetemming met de GGD en van de woon en verblijfplaatsen

van de betrokken personen

Contactgegevens

ook buiten kantooruren bereikbaar

ook buiten kantooruren bereikbaar

■ Erasm us MC dd viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience

BSfbuiten kantooruren

• RIVM LCI tel 10 2e

10 2e• RIVM dd viroloog

1° 2«

10 2e
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Meer informatie

• ECDC

• WHO zie ook de dagelijkse WHO situation reports

• dagelijkse WHO situation reports

• RIVM

• LCI richtliin 2019 nCoV

Auteurs 10 2e Clb RIVM |

Clb RIVM

GGDZuid Holland Zuid

Clb RIVM

10 2e l Clb RIVM |

■ Clb RIVM

NHG

10 2e

Erasmus MC

RIVM

RIVM

10 2e 10 2s Clb10 2«

1 10 2e10 2e 10 2e | Clb

10 26 Clb RIVM 10 2S Clb RIVM10 2e

10 2e Clb RIVM

Bericht verstuurd aan leden Labinf@ct en lnf@ct

Dit bericht en eventueel toegevoegde bijlage n zijn

strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voorde

geadresseerde n Verstrekking aan en gebruik door

anderen is niettoegestaan

Een overzichtvan alle berichten vindtu in

het archief Het berichtenarchief is besloten De LCI

is op werkdagen bereikbaar tussen 8 30 en 17 00

uur vial0K2ff» rivm nl

Service

10K2eU ontvangt deze e mail op het mailadres

omdat u hebt aangegeven e mailberichten te willen ontvangen

Aanmelden | Wiiziq voorkeuren | Direct afrnelden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

@ rivm nl

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afcender te melden en het bericht te verwijderen



33984386

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
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Indeling ziekten en dwangrfiaatregelen
conform de Wet PG

gedwongen isolatie gedwongen onderzoek

verbod op beroepsuitoefening

gedwongen quarantaine inclusief medisch

toezicht

MERS

pokken

polio

SARS

virale

hemorragische
koortsen

Novel

coronavirus

A

Aviaire influenza

difterie pest

rabies TB

gedwongen isolatie gedwongen onderzoek

verbod op beroepsuitoefening

B1

B2 o a buiktyfus
cholera

hepatitis
mazelen GAS

verbod van beroepsuitoefening

o a botulisme

meningokokken
ziekte

geen dwingende maatregelenC
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Wet PG verantwoordelijkheid burgemeester
en veiligheidsregio

Het college van burgemeester en wethouders uitvoerinq van de algemene

infectieziektebestrijding

De burgemeester bestrijding van een epidemie van een infectieziekte

behorend tot groep Bl B2 of C

De voorzitter van de veiligheidsregio zorgt voor de bestrijding van een

epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A

4 2 2020
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Wet PG verantwoordelijkheid Minister VWS

De Minister geeft leidinq aan de bestrijding van groep A ziekten kan de

voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te

nemen

De Minister geeft leiding aan de bestrijding van een infectieziekte

behorend tot groep B1 of B2 indien de burgemeester van een gemeente
die het aangaat daartoe verzoekt

4 2 2020
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Infectieziektebestrijding tijdens een landelijke crisis

vws

RGF GHOR

IGZ

Vereniging NL Gemeenten

GGD NL

Andere Ministeries

Bestrijdings

maatregelen
Nationaal

Jt

PI f f i

OMT Z

Wetenschap

BAO

Beleid Minister van

Volksgezondheid

Advies Bestuurlijke afweging Besluit Maatregelen

r r v

5 4 2 2020
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crisis situaties op landelijk niveau

★1992 poliomyelitisuitbraak

1994 pest in India

1995 Ebola uitbraak in Zaire

1995 difterie Dordrecht

1996 rabies Alkmaar

1996 B pertussis uitbraak

1997 cluster meningokokkenziekte door menC Putten

1997 influenza A H5N1 in Hong Kong

1999 veteranenziekte Bovenkarspel

1999 landelijke mazelenuitbraak

2000 meningokokkenziekte door W135

Bron LCI
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2001 cluster meningokokkenziekte door menC Brabant

2001 anthrax bioterorrisme dreiging poederbrieven

2003 aviaire influenza AI H7N7

2003 SARS

2004 lymphogranuloma venereum LGV

2004 rubella uitbraak

2005 Clostridium difficiie uitbraak

2005 v CJD

2006 MRSA in dieren

2006 deaths during seasonal flu vaccination Israel

2007 uitbraak van Q koorts
Bron LCI

8
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2008 uitbraak van Q koorts

2008 Marburg hemorragische koorts in NL

2009 uitbraak van Q koorts

2009 A H1N1 grieppandemie

2010 uitbraak van Q koorts

2011 bofuitbraak

2011 EHEC E coli door fenegriekzaden

2012 meningokokkenziekte door menC in MSM

2013 landelijke mazelenuitbraak

2013 MERS

2014 Ebola

2018 meningokokkenziekte door menW

2018 advies rondom griepvaccinatie

2020 novel coronavirus nCoV
Sron LCI
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Risico inschatting en management op

landelijk niveau

Expertadvisering in crisis het OMT

outbreakmanagement team

Bestuurlijke afweging het BAO

bestuurlijk afstemmingsoverleg

Besluit de minister VWS
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WEBSITE RIVM

In de reeio Wuhan in China is ei een uilbraak van een nieu w coronavirus De Chinese autorileilen onderzoeken

op dit moment het coronavirus eri debton van de besmettingen en nemen maatregelen om veidere

vecspreidingvan het virustegen tegaan
¥v

T
■w

Wljzrgingsdatum 03 02 2020115 08

Meer informatieIn de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus De meeste patienten

hebben koorts en luchtwegklachten De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het

coronavirus en de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere verspreiding

van het virus tegen te gaan Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie

WHO de uitbraak tot een intemationale bedreiging voor de volksgezondheid PHEiC status

uitgeroepen Nederland is goed voorbereid op deze nieuwe tase

♦ Overzicht nieuw coronavirus ECDCS

■ nformatie vandeWHOS

• Nieuwsbericht 10 januari Nieuwe lorgziekte in china

•» Vragen b antwoorden nieuw coronavirus in China

Vragan £• antwoorden niauw coronavirus in China

4Informatie voor

professionals
Aantal patienten met nieuw coronavirus

De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels duizenden patienten zijn in China Ook zijn er meer

dan honderd mensen overleden alsgevolgvan het virus De meeste patienten komen uit de regio Wuhan of zijn inde

regio Wuhan geweest Ookin andere landen zoals Thailand Japan de Vetenigde Staten en Frankr ijk is het nieuwe

coronavirus gevonden bij enkele reizigers die kortdaarvoor in de regio Wuhan waren geweest In Duitsland is het virus

aangetoond bij enkele pcrsonen die contact hebben gehad met een persoon die kort daarvoor in de regio Wuhan was

geweest OfficiSle cijfers over het aantal pati nten worden bijgehouden door ECDCi en WHO5

■ nformatie LCI 2019 nCoVcf

Zie ook
Symptomen nieuw coronavirus

nformatie over coronavirussenMensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten Denkaan hoesten neusverkoudheid

keelpijn of longontsteking Dit nieuwe coronavirus wijkt afvan de bekende coronavirussen die bij mensen

voorkomen

■ MERS virus

■ SARS

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar Hoe besmetteliik het virus precies is en hoe snel het zich verspreidt is

niet goed bekend DeWHO en Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart De komende tijd zal er

meer duidelijk worden over de besmettelijkheid
This topic in English

4 2 2020
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PUBLIEKSINFORMATIE

S
rvoor Vofegerondheld

NwJerUnds English
it iizp cn Spon

RIVM Dezorgvoormorgen begint vandaag

ft Publicaties Ondeiwerperi Over RIVM Internationaal

Home Coronavirus Nieuw coronavirus in China Vragen antwoorden nieuw coronavirus in China

Vragen b antwoorden nieuw coronavirus in China

Wijzigingsdatum Q4 0 0 0109 40

in de regio Wuhan in China is er een uitbraakgaande van een nieuw coronavirus De meeste patienten hebben koorts en luchtwegklachten De

Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere

verspreiding van het virus tegen te gaan Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de uitbraak tot een internationale

bedreiging voor de volksgezondheid PHEIC status uitgeroepen Nederland is goed voorbereid op deze nieuwe fase

Nieuw coronavirus In China

Vragen over jegezondheid

Ik ben ziek Kan dat het nieuwe coronavirus zijn
De meeste patentee met het nieuwe coronavirus komen uit de regio Wuhan of zijn in de regio Wuhan geweest Mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten

hebben hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben Zeker niet als ze niet recent in de regio Wuhan zijn geweest De kans is veel groter dat

mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts

Mensen kunnen telefonisch contact opnemen met de huisarts als zij

• Koorts hebben met luchtwegklachten hoesten neusverkoudheid keelpijn of longontsteking
■ En deafgelopen twee weken in de regio Wuhan zijn geweest
• Of de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patient met het nieuwe coronavirus

4 2 2020
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Riik5 nUltuutvoorVolksS‘aondlleid

MfoiJtalewn Volksgacndheld
WehijnenSpon

Heeft het nut om een mondkapje
op straat te dragen tegen het coronavirus

0
Als iemand ziek is

kan hij geisoleerd
worden om te

voorkomen dat hij
anderen kan

besmetten

Meer weten over het nieuwe coronavirus

Kijk op rivm nl nieuwcoronavirus

w

4Nee

Het coronavirus

kanzich niet

verspreiden via

de gewone post
of pakketpost

Het virus dook

voorheteerstopin
destad Wuhan

4

s Sindsdien verspreidt
hetzich naar

andere gebieden in

China

J

4 2 2020
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INFORMATIE VOOR

PPROFESSIONALS

Zoek in Richtlijnen Draaiboeken

Trefwoord o

□□□□BinNieuw coronavirus 2019 nCoV
coronavirus

Moatregelen voor verdachte patienten en cantacten 207 9 nCoV Publieksinformatie

Vragen en antwoorden nieuw

coronavirus op RIVM nl
Dit document is bedoeld voor GGD en en ziekenhuizen en is ten behoeve van hoe te handelen bij een patient met verdenking op een

infectie met 2019 nCoV Deze informatie verandertvaak verversen van de app en webpagina voor gebruik wordt aanbevolen

Versiebeheer

■ Eerste versie 29 01 2020

• 30 01 2020 kleinetekstuele wijzigingen
• 31 01 2020 PHEIC status per 30 januari 2020 en bijlage Arbo infact toegevoegd
• 31 01 2020 Bijlage Protocol beleid contacten 2019 nCoV toegevoegd

• 01 02 2020 aanpassing van de casusdefinitie voor wat betreft het inzetten van diagnostiek bij patienten in het ziekenhub

Bijlagen
1 Voorlopig triage en

diagnostiekalgoritme

2 Thuisisclatie

} Arbo infact

4 Protocol beleid contacten 2019 nCoV

1 Introductie

2019 nCoV behoort tot het genus beta coronavirus subgenus Sarbecovirussen Tot deze groep behoort ook het SARS CoV dat in

2003 wereldwijd in verschillende regie’s voor uitbraken zorgde Coronavirussen veroorzaken respiratoire infecties soms met een

enterale component bij mensen en dieren Het is vooralsnog niet duidelijk wat het complete spectrum aan symptomen is dat

behoort bij de manifestatie van dit nieuwe virus Mens op mens transmissie isgemeld onderziekenhuis of gezinscontacten Haar

verwachting zijn dieren de bron van dit virus maar wclke dieren dit zijn is tot op heden nog niet bekend en daardoor heeft men de

bron nog niet kunnen elimineren Op 30 januari 2020 heell de WHO de uilbiaak tot een internationale bedreiging voor de

volksgezondheid PHEIC status uitgeroepen

Links
ECDC

NHG dossier coronavirus

WHO situation reports

WHO overzfchtspagina

Inhoud
Uitgangspunten
In dit document en de bijbehorende bijlagen zijn de gefndiceerde maatregelen bij een patiSnt met een verdachte 2019 nCoV

infectie beschreven Het document is geschreven voor GGD’en en ziekenhuizen

I Inlrodurtre

2 Meldingsplicht

3 Casusdefinitie 2019 nCoVGezien een aantal onbekendlieden over de eigenscliappen van het virus zijn de hier beschreven maatregelen
■

maatregelen kunnen in de loop der tijd worden bijgesteld

oorlopiye aard De

4 Maatregelen verdachte

patienten informatie voor

behandelendarts

2 Meldingsplicht
5 EpidemiologieHet vermoeden van een 2019 nCoV infectie bij een patient dient directgemeld te worden bij de GGD van de woon of verblijfplaats

4 2 2020
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Vraag zijn er signalen over tekort

persoonlijke beschermingsmiddelen in

de zorg

Antwoord

Enkele zorginstellingen geven aan dat

zij last hebben van vertraagde

leveringen en leveranciers die niet

meer kunnen leveren
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• Fabrikanten van deze

beschermingsmiddelen werken veelal

over de hele wereld

• We zijn hierbij dus ook afhankelijk van

de vraag de leveringsketen en

productie in andere landen waaronder

ook China
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Vraag Wat doet u om de

beschikbaarheid van hulpmiddelen voor

de zorg te waarborgen

Antwoord

• Belangrijk is om het advies van het

RIVM over het gebruik van

persoonlijke beschermingsmiddelen

waaronder mondkapjes aan te

houden dus niet gebruiken als het niet

nodig is en niet hamsteren

• Ik monitor de situatie nauwgezet

• Ik ben in contact met de betrokken

brancheorganisaties van leveranciers

en fabrikanten om te kijken naar

mogelijke oplossingen
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• Sommigen nemen geen nieuwe

klanten aan zodat ze bestaande

klanten zoveel mogelijk kunnen

bedienen

• Andere fabrikanten staan wel open

voor nieuwe klanten ook van buiten

Europa

• Ik onderzoek of de beschikbaarheid

van beschermingsmiddelen voor de

reguliere zorg hierdoor in het gedrang

komt

• Ik houd ook contact met zorgverleners

en zorginstellingen over levering en

voorraad van hun leveranciers
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Vraag Hoe moeten

ambulancemedewerkers zich

beschermen tegen het coronavirus

Antwoord

• Het Outbreak Management Team heeft

geadviseerd om in zorginstellingen en bij

de ambulancedienst aerogene isolatie

toe te passen

• Dit gebeurt bij ziekten en micro

organismen die zich via de lucht

verspreiden zoals het coronavirus

• Dat betekent dat hulpverleners van de

ambulancedienst gebruik moeten maken

van een schort handschoenen en een

FFP2 masker met spatscherm om het

gezicht te beschermen
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• Na het verlaten afleveren van de patient

wordt de beschermende kleding

uitgetrokken en in de instelling

achtergelaten volgens de richtlijn die in

die instelling gelden

• De ambulance wordt na gebruik

helemaal gereinigd
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Vraag Patienten met het coronavirus

moeten in isolatie worden verpleegd

Hoe zit het met de isolatiecapaciteit in

Nederland

Antwoord

• We zijn als Nederland goed voorbereid

op eventuele patienten met het

coronavirus

• Ik heb de totaal beschikbare capaciteit

om patienten in isolatie te verplegen

laten inventariseren

• Alle ziekenhuizen in Nederland kunnen

patienten verplegen in strikte isolatie

• Er zijn in totaal 250 bedden beschikbaar

voor isolatie op de intensive care
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Vraag Wat gaat u doen tegen zoonosen

veroorzaakt door consumptie van wilde

dieren

Antwoord

• Producten van dierlijke oorsprong die

vanuit derde landen zoals China in de

Europese Unie worden geTmporteerd

voldoen aan voorwaarden m b t

diergezondheid en voedselveiiigheid

• Ik heb mogelijk wel een mening over de

consumptie van wilde dieren in andere

landen maar geen mogelijkheid om daar

iets tegen te doen
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Vraag Vind u dat het toezicht op de

import van dieren uit China

aangescherpt moeten worden

Antwoord

• Er zijn geen aanwijzingen dat dit

toezicht te kort schiet

• Ik zie dan ook geen aanleiding om daar

nu onze energie op in te zetten
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Vraag Waarom moet de wet PG worden

aangepast Het nieuwe coronavirus is

toch al een A ziekte

Antwoord

• De ministeriele regeling waarmee het

nieuwe coronavirus een A ziekte wordt

is met een versnelde procedure

ingegaan

• Deze regeling is afgestemd in de

ministerraad

• De Regeling moet binnen 8 weken na

vaststelling formeel gemcorporeerd

worden in de Wet publieke gezondheid

• Hiervoor worden de processtappen

doorlopen die voor nieuwe wetgeving

gebruikelijk zijn na akkoord van de
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ministerraad wordt advies gevraagd

aan de Raad van State

• Dan wordt het wetsvoorstel

aangeboden aan de Kamer

• Na het doorlopen van de gehele

procedure treedt de wet in werking
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Vraag Wie gaat er over mondkapjes

voor stewardessen

Antwoord

• Vanuit de publieke gezondheidszorg zijn

mondkapjes vooral nodig voor mensen

in het ziekenhuis of het laboratorium die

in contact komen met besmette mensen

of met het virus

• Voor stewardessen en andere

beroepsgroepen is het nu vanuit dat

oogpunt niet nodig

• De verantwoordelijkheid voor het

voorkomen van infectierisico s voor

werknemers ligt bij de werkgever
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Vraag wat is er echt aan voorbereiding

gedaan

Antwoord

• Veel organisaties bereiden zich voor op

een eventuele besmette patient en zelfs

op een epidemie

• Ervaringen met eerdere epidemieen

heeft ervoor gezorgd dat zij elkaar goed

weten te vinden

• Alle organisaties die acute zorg

verlenen van ambulance tot

ouderenzorg en van GGD tot ziekenhuis

zijn vertegenwoordigd in een van de elf

Nederlandse ROAZ en Regionaal

Overleg Acute Zorg
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• Tijdens een uitbraak houdt dat ROAZ

een vinger aan de pols in de zorgketen

en zorgt zo nodig dat voorbereidingen

worden getroffen en samenwerking

wordt gemtensiveerd

• De inventarisatie van isolatiekamers is

daar een voorbeeld van

• De ROAZ is ook voorbereid op moeilijke

beslissingen Zoals dat je in een regio

een ziekenhuis openhoudt en daar al

het beschikbare personeel inzet

• In het uiterste geval kan ik zo n

ziekenhuis aanwijzen
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Vraag Wat nu als er landelijk te weinig

capaciteit op de intensive care zou zijn

Antwoord

• Dit is nu volstrekt niet aan de orde
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Vraag Wat betekent de patient in Belgie

voor Nederland

Antwoord

• De patient in Belgie zat in hetzelfde

vliegtuig als de Nederlanders die uit

Wuhan zijn teruggekeerd

• De patient vertoonde tijdens de reis nog

geen ziekteverschijnselen koorts

hoesten longproblemen

• De Nederlanders die uit Wuhan zijn

teruggekeerd zitten in quarantaine en

worden gemonitord

• Als zij verschijnselen hebben wordt er

meteen contact gezocht met de GGD en

worden ze getest op het virus
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• De GGD neemt ook regelmatig contact

op met deze mensen

Vraag Hoe gevaarlijk is het virus

Antwoord

• Veel zaken rond het virus zijn nog

onzeker dat is altijd in het begin van een

uitbraak

• Vergeleken met SARS en MERS lijkt deze

ziekte vooralsnog minder ernstig

• Bij SARS stierven er ruim 770 mensen van

de 8000 die besmet waren

• De mensen die overlijden aan het nieuwe

coronavirus zijn vooral kwetsbare ouderen

of mensen die al ziek zijn

• Op basis van de huidige cijfers lijkt dit

virus dus minder ziekmakend en dodelijk
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ongeveer 2 van de gemelde patienten

overlijdt

• De Chinese overheid heeft laten weten dat

het aantal mensen dat door een patient

besmet wordt 2 2 was in het begin van de

epidemie Dit is ongeveer gelijk aan SARS

dat was 2 3 voordat er maatregelen

genomen werden

• De gemiddelde incubatietijd is 5 2 dagen

en 95 van de mensen heeft een

incubatietijd van korter dan 12 5 dagen

dus de 14 dagen die gekozen zijn voor

bijvoorbeeld monitoring van contacten is

goed gekozen
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Vraag Is het ernstiger dan een gewone

griep

Antwoord

• Dat weten we nog niet goed

• De officiele cijfers van dit moment lijken

niet heel verontrustend

• We weten niet precies hoeveel

vertraging er in de gegevens zit en of er

sprake is van een onderrapportage en

hoe groot die is

• De WHO doet samen met de Chinese

gezondheidsautoriteiten onderzoek om

de ernst van de ziekte te bepalen

• Er wordt steeds meer bekend maar we

weten nog lang niet a lies
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Vraag Hoe lang duurt een test om te

bepalen of iemand het nieuwe

coronavirus heeft

Antwoord

• Over het algemeen is de uitslag een dag

na het begin van de verdenking bekend

• Tussen de melding van een persoon die

mogelijk besmet is en de definitieve

uitslag zit minder dan 24 uur
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Vraag Wat helpt tegen corona

Antwoord

• De patient moet uitzieken en wordt

daarbij ondersteund met b v zuurstof of

vocht

• Er zijn geen medicijnen die bewezen

helpen tegen dit virus

• Er wordt wel gekeken of er antivirale

middelen zijn die mogelijk helpen er zijn

berichten in de pers dat daar in Thailand

succes mee zou zijn behaald

• Er is nog geen vaccin

• Internationaal wordt hard gewerkt aan

een vaccin
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Vraag Bestaat er een specifieke

behandeling voor het coronavirus

Antwoord

• Er is geen specifieke behandeling voor

het coronavirus

• Er bestaat ook nog geen vaccin voor

het coronavirus

• Wei kunnen symptomen behandeld

worden

• Behandeling van patienten gebeurt op

basis van de symptomen van de

individuele patient

• De WHO heeft werkgroepen in het

leven geroepen die prioriteit stellen

aan de ontwikkeling van vaccinaties en

protocollen rondom de therapeutische

behandeling
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• In Europa wordt de samenwerking

tussen ziekenhuizen die patienten

verplegen georganiseerd om te kijken

welke therapie werkt
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Vraag Zijn er ook genezen patienten

Antwoord

• Ja In China zijn steeds meer mensen

hersteld en uit het ziekenhuis

ontslagen

• We hebben ook begrepen dat de

meeste patienten in Frankrijk goed

herstellen
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Vraag Hoe staat het met vaccin

ontwikkeling

Antwoord

• Er wordt op verschillende fronten hard

gewerkt aan een vaccin

• China heeft al in een vroeg stadium de

genetische code van het virus

gepubliceerd

• In China Amerika Canada Australia

en Belgie zijn verschillende

universiteiten en instituten bezig met

het ontwikkelen van een vaccin

• Het ontwikkelen van een vaccin en het

toepassen daarvan bij de mens duurt

meestal vele jaren
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• In uitzonderlijke gevallen kan dit

sneller maarzelfs dan kost het

maanden

• Onderzoekers bouwen nu voort op

kennis opgedaan bij de ontwikkeling

van vaccinaties voor SARS en MERS

• Hierdoor kan de ontwikkeling van een

vaccin voor dit coronavirus eventueel

sneller verlopen
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Vraag Wat staat er in de PHEIC van de

WHO

Antwoord

• In haar verklaring laat de WHO weten

tevreden te zijn met de aanpak van de

uitbraak in China

• Zij maken zich vooral zorgen over

mogelijke uitbraken in andere landen met

een minder sterk ontwikkeld

gezondheidszorgsysteem

• De WHO richt zich met een aantal

aanbevelingen op China

• Andere landen worden opgeroepen om

o De noodzakelijke voorbereidingen te

treffen op het gebied van toezicht op

uitbraken en maatregelen voor te
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bereiden in geval besmette patienten

worden aangetroffen Nederland is

hier goed op voorbereid

o Landen met kwetsbare

gezondheidssystemen te helpen

o Geen disproportionele maatregelen te

nemen dus bijvoorbeeld nog geen reis

of handelsrestricties
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Vraag Hoe schat het ECDC de risico s

voor besmetting en verspreiding van het

virus in

Antwoord

• Het ECDC heeft een inschatting gemaakt

van de risico s

• In deze risicobeoordeling staat nu dat het

ECDC op basis van de huidige informatie

van mening is dat

o De impact van het nieuwe coronavirus

groot kan zijn

o Het risico op infectie voor iemand in

Hubei hoog is

o Het risico voor infectie in andere

provincies van China matig maar

stijgend is
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o Dat er een matig hoog risico is op

meer import van besmette mensen in

de EU

o Dat het risico op verspreiding van

mens op mens in de EU heel laag tot

laag is mits besmette mensen op tijd

worden gevonden en de bijpassende

isolatie maatregelen worden genomen



35106656

Vraag Wat is een PHEIC

Antwoord

• Een PHEIC staat letterlijk voor een

Public Health Emergency of

International Concern

• We vertalen dat als een

Internationale bedreiging van de

volksgezondheid

• De WHO beoordeeld in een emergency

committee van internationale experts

of er sprake is van een PHEIC

• Dit doen zij op basis van de

International Health Regulations

Internationale Gezondheidsregeling

die in 2005 door alle lidstaten van de

WHO is onderschreven
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• De IHR verplichten Nederland onder

meer tot het volgende

a Het ontwikkelen versterken en

onderhouden van middelen waarmee

infectieziekten kunnen worden

opgespoord beoordeeld en aan derden

kunnen worden gerapporteerd

b Het binnen 24 uur bij de WHO melden

van noodsituaties op het terrein van de

volksgezondheid waarbij

grensoverschrijdende effecten worden

verwacht

c Het regelmatig en juist informeren van

de WHO in geval van een noodsituatie

op het terrein van de volksgezondheid

d Het binnen 24 uur leveren van

beschikbare informatie aan de WHO

indien deze daartoe een verzoek heeft

ingediend



35106656

Vraag Het Verenigd Koninkrijk schrapt

vluchten wat doet NL

Antwoord

• Vliegtuigmaatschappijen gaan zelf over

welke vluchten zij uitvoeren

• British Airlines stopt zijn vluchten onder

andere omdat het VK een oranje

reisadvies heeft voor heel China alleen

noodzakelijke reizen Ook commerciele

belangen spelen een rol

• De KLM maakt zijn eigen afweging of zij

wel of niet naar China vliegen daarbij

houden zij ook rekening met reisadviezen

in de landen waar hun klanten vandaan

komen
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• Daarnaast wegen ook zij uiteraard

commerciele belangen af

• Inmiddels heeft ook de KLM zijn vluchten

naar China voor in ieder geval een week

opgeschort
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Vraag Waarom doet u geen entry

screening op Schiphol

Antwoord

• Epidemieen in het verleden hebben laten

zien dat dit niet werkt

• Ter illustratie ten tijde van de SARS

uitbraak van 2002 2003 zijn er geen

gevallen vastgesteld bij entry screening

van 2 963 286 vliegpassagiers

• De Mexicaanse griep werden 4 355 061

reizigers gecontroleerd op vliegvelden en

161 gevallen vastgesteld iets dat

wereldwijde verspreiding niet heeft

voorkomen

• Ook nu blijkt de entry screening niet het

optreden van gevallen in bijvoorbeeld
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Japan Canada en de VS te hebben

voorkomen
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Vraag Waarom wordt niet

gecontroleerd op Nederlandse

luchthavens

Antwoord

• Experts zijn van mening dat dit geen

effectieve maatregel is

• Als op dit moment reizigers op

Nederlandse luchthavens gecontroleerd

worden op koorts zullen vooral mensen

met griep of een verkoudheid

worden opgespoord

• Epidemieen in het verleden hebben laten

zien dat dit niet werkt

• Ter illustratie ten tijde van de SARS

uitbraak van 2002 2003 zijn er geen

gevallen vastgesteld bij entry screening

van 2 963 286 vliegpassagiers
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• De Mexicaanse griep werden 4 355 061

reizigers gecontroleerd op vliegvelden en

161 gevallen vastgesteld lets dat

wereldwijde verspreiding niet heeft

voorkomen

• Ook nu blijkt de entry screening niet het

optreden van gevallen in bijvoorbeeld

Japan Canada en de VS te hebben

voorkomen
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Vraag Wat houdt de PHEIC in voor

Nederland

Antwoord

• De voorzorgsmaatregelen waar de WHO

op duidt namelijk maatregelen voor

isolatie quarantaine en contactonderzoek

heeft Nederland al genomen

• De WHO vraagt de internationale

gemeenschap om landen met kwetsbare

systemen te helpen bij de bestrijding van

het coronavirus

• Het ministerie van Buitenlandse Zaken

draagt bij aan het noodfonds van de WHO

er zijn geen aanwijzingen dat de WHO

voor dit fonds extra geld nodig heeft
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Vraag Wat betekent de

risicobeoordeling van het ECDC voor

Nederland

Antwoord

• ECDC roept op tot verschillende

voorzorgsmaatregelen op het gebied van

isolatie quarantaine en contactonderzoek

• Deze maatregelen heeft Nederland al

genomen

• Het is zaak alert te blijven
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Vraag Hoe verloopt

inter departementale opschaling

Antwoord

• Met het advies om het nieuwe

coronavirus aan te wijzen als A ziekte

heb ik ook de departementale

crisisorganisatie opgeschaald

• Dit betekent bijvoorbeeld dat

crisisoverleggen via een vaste

crisisstructuur plaatsvinden

• Ik kom elke dag met mijn crisisteam bij

elkaar voor zo lang als dat nodig is

• De nationale crisisstructuur is niet

opgeschaald
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• Wei vinden er informerende overleggen

plaats bij het Nationaal Crisis Centrum

om alle departementen goed op de

hoogte te houden van de

ontwikkelingen

• Wanneer er mogelijk wordt opgeschaald

naar de nationale crisisstructuur hangt

van verschillende factoren af

• Een daarvan is bijvoorbeeld de mate van

maatschappelijk onrust

• Als er veel maatschappelijk onrust

ontstaan kan het goed zijn om nationaal

op te schalen en samen te kijken hoe dit

aan te pakken
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Vraag Moeten we in Nederland ook

maatregelen nemen zoals in China als

het virus ons land bereikt

Antwoord

• Dat is niet te vergelijken

• In China is sprake van een uitbraak in

NL hebben we nog geen patienten

• En als er een patient is dan kunnen we

die snel isoleren onderzoek doen naar

de mensen met wie die persoon contact

heeft gehad en die moeten dan ook in de

gaten houden of ze koorts krijgen

hoesten of andere ziekteverschijnselen

krijgen

• De komst van het virus kan je niet

tegenhouden verspreiding wel
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Vraag Hoe zit het met mondkapjes
Antwoord

• Het gebruik van mondkapjes wordt niet

geadviseerd door deskundigen RIVM

omdat dit niet effectief werkt in de

praktijk
• Er zijn speciale kapjes nodig er is een

speciale manier van bevestigen en er is

regelmatige kapjeswissel nodig om

effect te hebben En ze zijn vermoeiend

te dragen
• Dit heeft dus alleen zin in specifieke

gevallen waar er een duidelijk risico

is

• Bv een test afnemen bij een mogelijk

besmette patient door zorgpersoneel of

in een laboratorium
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Vraag Ik werk op een locatie ziekenhuis

of luchthaven waar ik mogelijk meer

risico loop om aan het nieuwe

coronavirus te worden blootgesteld

Moet ik een mondneusmasker dragen

Antwoord

• De werkgever moet in overleg met de

arbodienst vaststellen of er een

verhoogd risico is

• Bij het bemonsteren van een mogelijke

besmette patient bijvoorbeeld wordt het

gebruik van mondneusmaskers en of

andere persoonlijke

beschermingsmaatregelen aangeraden

• Op dit moment is er op een luchthaven

nog geen sprake van een verhoogd

risico
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• De afweging op welk moment en in

welke situatie het gebruik van

mondneusmaskers wenselijk is dient

door de bedrijfsarts overwogen te

worden

• Dit besluit valt onder de

verantwoordelijkheid van de werkgever

die rekening moet houden met de Arbo

wetgeving

• Als besloten wordt tot gebruik van

mondneusmaskers dient het personeel

juist te worden ingelicht over het

gebruik ervan

• Ook moet er een voorraad

mondneusmaskers aanwezig zijn voor

voldoende wisselingen van de

mondneusmaskers kapjes per dag
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Vraag Wie wordt getest

Antwoord

• Buiten het ziekenhuis geldt

• Een patient met

o Koorts ten minste 38 graden

Celsius en andere verschijnselen

zoals hoesten neusverkoudheid

keelpijn

• EN

o die ontstaan zijn binnen 14 dagen na

terugkomst uit Wuhan of een nieuw

gebied waar actuele overdracht

plaatsvindt

OF
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o die ontstaan zijn binnen 14 dagen na

contact met een patient met een

bevestigde infectie met 2019 nCoV

• Binnen het ziekenhuis moeten mensen

die de laatste 14 dagen uit China zijn

gekomen i p v uit Wuhan onderzocht

worden

De gebieden waar lokale transmissie

voorkomt zullen zo nodig aangepast worden

op basis van nieuwe informatie Het RIVM

zal uitbreiding van deze gebieden direct op

haar website publiceren
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Vraag Hoe werkt de test

Antwoord

• De behandelend arts waarschuwt de

GGD Als mensen thuis zijn komt de

GGD een monster afnemen Als mensen

in het ziekenhuis liggen organiseert de

arts microbioloog dat

• Het afnemen van een monster gaat met

een keelswap een watje aan een stokje

omdat in de keel bij een besmetting het

makkelijkst virus aangetroffen kan

worden Het RIVM heeft protocollen ter

beschikking over hoe de afname precies

moet en welke beschermende

maatregelen daarbij genomen moeten

worden De afnamesets zijn bij de GGD
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op voorraad maar kunnen ook bij het

RIVM besteld worden

• De arts microbioloog of GGD arts

overlegt met RIVM LCI Landelijk

Centrum Infectieziekten of het

inderdaad nodig is in te sturen Ook is er

overleg met de dienstdoende viroloog

van het lab over het tijdstip van

inzending en verpakking en dergelijk

• In deze beginfase waarin de precieze

diagnostische waarde van de test nog

onbekend is zal parallel getest worden

in twee laboratoria RIVM IDS en

Erasmus MC

• De aanvragende arts microbioloog

neemt voor verzending contact opneemt

met de dienstdoende viroloog van het

laboratorium en meldt de patient bij de

lokale GGD
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• Zodra de uitslagen bij beide laboratory

bekend zijn worden deze terug

gerapporteerd

• De test duurt 24 uur
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Vraag Met welke verschijnselen moetje

je melden

Antwoord

Als je ademhalingsproblemen

longklachten of koorts hebt

En de afgelopen 14 dagen in Wuhan of

China bent geweest

of contact heeft gehad met een patient

met het nieuwe Corona virus

moetje dit melden bij de huisarts die

zorgt dan dat dit bij GGD gemeld wordt
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Vraag Wat betekent een A ziekte

precies

Antwoord

• Bij verdenkinq van de ziekte moeten

artsen en laboratoria melden aan de

GGD

• Minister VWS heeft de leiding

Bevoegdheden geeft leiding aan de

bestrijding en kan de voorzitter van de

veiligheidsregio opdracht geven tot het

toepassen van de maatregelen zoals

isolatie quarantaine het afnemen van

b v speeksel of bloedmonsters ook als

iemand dat niet wil maatregelen gericht

op vervoer gebouwen en goederen zie

uitgebreid in bijlage
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• Voorzitter veiligheidsregio draagt zorg

voor de bestrijding bij uitbraken van

infectieziekten A

Bij een A ziekte coordineert het RIVM de

bestrijding van de ziekte Zij staan in

nauw contact met de verschillende

GGD en die de maatregelen uitvoeren
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Vraag Hoe worden huisartsen

gei nformeerd

Antwoord

• Via infactberichten vanuit RIVM die naar

allerlei zorgprofessionals worden

verstuurd met laatste informatie

• Daarin wordt de GGD en ook gevraagd

huisartsen op de hoogte te stellen

• Daarnaast worden huisartsen

gemformeerd via de koepels
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Vraag Is Nederland goed voorbereid

Antwoord

• Ja Het is een reele mogelijkheid dat het

nieuwe coronavirus ook in Nederland

opduikt

• Het is dan belangrijk om te zorgen dat

dit zo snel mogelijk opgemerkt wordt en

dat we ervoor zorgen dat het virus zich

niet kan verspreiden

• In Nederland is een structuur waarin

artsen laboratoria en GGD en

samenwerken die hebben

• Het RIVM en Erasmus MC worden

gemformeerd via verschillende

internationale instanties over de

uitbraak
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• Het RIVM houdt artsen GGD en en

microbiologische laboratoria op de

hoogte van de laatste ontwikkelingen en

wat zij moeten doen als iemand besmet

is met het nieuwe coronavirus

• Het Erasmus MC en RIVM kunnen het

virus met laboratoriumtesten aantonen
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Vraag Is het nodig of nuttig om

mondkapjes te dragen op straat

Antwoord

• Nee zeker niet

• Een mondkapjes is alleen zinvol om een

virus tegen te houden als het aan

strenge eisen voldoet

o Het moet dicht genoeg geweven zijn

om een virus niet door te laten

o Het moet goed aansluiten bij neus en

mond

o Het moet goed gedragen worden

• Een goed mondkapje is dus vermoeiend

om te dragen

• Dat heeft dus alleen zin in specifieke

gevallen waar er een duidelijk risico is

• Rond een mogelijk besmette patient
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• In een laboratorium waar met mogelijk

besmet materiaal wordt gewerkt

• Voor alle anderen is een mondkapjes

eigenlijk meer een symbolisch gebaar

• Maar het werkt dan beter om

o in je elleboog te hoesten en te niezen

o Papieren zakdoekjes te gebruiken

o En vaak je handen te wassen
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Vraag Moet Nederland zich zorgen

maken

Antwoord

• Nee maar we moeten wel alert zijn

• We zijn goed voorbereid

• De kans is reeel dat het virus in

Nederland opduikt

De kans dat de ziekte zich vervolgens

echter in Nederland kan verspreiden is

klein

• De meldplicht is onder andere ingesteld

om daar zorg voor te dragen

• Als mensen mogelijk besmet zijn dus

als ze in Wuhan zijn geweest en

verschijnselen hebben wordt gezorgd

dat ze geen andere mensen kunnen

besmetten en worden ze snel getest
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• Als ze het virus blijken te hebben

worden maatregelen genomen om te

voorkomen dat ze anderen besmetten

Specialisten zijn op de hoogte wat zij

moeten doen indien er zich iemand

meldt met klachten
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Vraag Zijn er al mensen in NL getest op

Coronavirus

Antwoord

• Ja er zijn minder dan 10 mensen getest

op het nieuwe coronavirus

• Bij hen was de test negatief
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Vraag Veel landen in Europa hebben al

patienten gemeld Is het aannemelijk

dat het in Nederland ook komt

Antwoord

• Het was te verwachten dat er ook in

Europa enkele patienten zouden komen

• Inmiddels zijn er ongeveer 30 patienten

in Europa en het Verenigd Koninkrijk

• Deze patienten zijn gei soleerd en hun

contacten worden in de gaten gehouden

• Zo houden ze verspreiding van de ziekte

tegen

• We houden de ontwikkelingen in de

gaten via de Europese netwerken
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Vraag Is er voldoende capaciteit in NL

ziekenhuizen

Antwoord

• In alle Nederlandse ziekenhuizen kan de

juiste behandeling uitgevoerd worden

• We gaan uit voorzorg inventariseren wat

de huidige capaciteit is om ernstig zieke

patienten op te nemen op de intensive

care

• lets meer dan de helft van de

ziekenhuizen heeft gereageerd en er zijn

rond de 250 isolatieplekken op de

intensive care gemeld
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Vraag Wat is quarantaine
Antwoord

• Quarantaine is een maatregel die kan

worden toegepast bij ernstige

infectieziekten

• Het doel van quarantaine is om mensen

die niet ziek zijn zo min mogelijk in

contact te laten komen met andere

mensen totdat zeker is dat deze persoon

niet besmettelijk is voor anderen

• Quarantaine kan zowel voor een individu

als voor een groep worden ingezet

• In Nederland passen we quarantaine

alleen toe bij zogenoemde A ziekten

omdat die een ernstige bedreiging voor

de volksgezondheid kunnen vormen
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• Quarantaine wordt meesta in goed

overleg met de betrokkenen

georganiseerd maar kan ook verplicht

worden

• In de Wet publieke gezondheid art 35

is opgenomen hoe dat in zijn werk gaat
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Vraag Wat is het verschil tussen

quarantaine en isolatie

Antwoord

• Isolatie wordt toegepast bij patienten die

ziek zijn en dus besmettelijk zijn of

waarvan er een vermoeden bestaat dat

zij besmettelijk zijn

• Quarantaine wordt toegepast bij mensen

die in contact zijn geweest met een

patient met een bewezen infectie maar

die zelf niet ziek zijn en dus niet

besmettelijk

• Mensen worden dan meestal gedurende

de incubatietijd in quarantaine geplaatst

De incubatietijd is de maximale tijd

tussen besmetting met een virus of
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bacterie en het ontstaan van

ziekteverschijnselen

• Als mensen in die tijd niet ziek worden

weten we dat ze niet besmettelijk zijn

voor andere mensen en kan de

quarantaine worden opgeheven Als

mensen ziek worden worden ze alsnog

in isolatie geplaatst
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Vraag Wat is thuisquarantaine

Antwoord

• Quarantaine kan op verschillende

plekken worden georganiseerd ook bij

iemand thuis

• Het RIVM heeft richtlijnen gemaakt voor

thuisquarantaine

• De GGD beoordeelt of de verblijfplaats

huis appartement geschikt is voor

thuisquarantaine

• Belangrijk daarbij is dat de persoon in

quarantaine een eigen kamer heeft

• De GGD zal regelmatig contact hebben

met de persoon en instructies geven wat

te doen als de persoon klachten

ontwikkelt



35106656

Vraag Zijn twee laboratoria wel genoeg

om alle monsters met het nieuwe

coronavirus te testen

Antwoord

• We hebben voldoende

laboratoriumcapaciteit

• Het ErasmusMC en het RIVM kunnen

tientallen monsters per dag testen

• Mocht het noodzakelijk zijn kan het

aantal laboratoria worden uitgebreid en

zouden wel zelfs honderden monsters

per dag kunnen testen

• Op dit moment zijn slechts enkele

monsters in Nederland getest
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Vraag Hoe weten we dat we de juiste

info van China krijgen

Antwoord

• We zien meer openheid dan voorheen

door China indertijd met Sars

• China lijkt z n stinkende best te doen om

a lies onder controle te krijgen en deelt

actiever informatie met de WHO en

andere landen

• De WHO is ook op bezoek geweest in

China

• Op dit moment is het lastig om een

goede inschatting te maken van de mate

van betrouwbaarheid maar dat er meer

openheid is dan voorheen is duidelijk
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Vraag Is alle aandacht nu overdreven

Antwoord

• Ik vind dat we de balans moeten blijven

houden

• Tussen serieus nemen en goed

voorbereiden en tegelijkertijd het hoofd

koel houden

• De uitbraak in China is serieus we

weten nog niet alles van het virus

• We moeten ons dus goed voorbereiden

in Nederland en dat zijn we ook

• De kans is aanwezig dat we ook in

Nederland een patient krijgen

• Gelukkig hebben we in Nederland de

luxe van zeer goede zorg die voorbereid
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is op het tegengaan van verspreiding

van het virus

• Mensen zijn getraind we hebben

isolatieruimtes in ziekenhuizen

• Dus ja alert zijn maar houd het hoofd

koel

• We moeten ons in ieder geval niet

spiegelen aan de situatie in China Dat is

niet te vergelijken

• In China is sprake van een uitbraak in

NL hebben we nog geen patienten

• En als er een patient is dan kunnen we

die snel isoleren onderzoek doen naar

de mensen met wie die persoon contact

heeft gehad en die moeten dan ook in de

gaten houden of ze koorts krijgen

hoesten of andere ziekteverschijnselen

krijgen



35106656

• De komst van het virus kan je niet

tegenhouden verspreiding wel Daar is

onze structuur op ingericht
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Doel

Doel van deze door het IVCC NCTV georganiseerde bijeenkomst is vooral zorgen dat eenheid van

operatie en communicatie bewaard blijft

Ultkomst Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing [ICCb
1
en

departementaal vervolg
Stelsel staat stevig maar openbare orde kan in het geding komen Vanochtend is het ICCb bij elkaar

gekomen om het veranderende beeld in de bevolking te bespreken Er ligt een opgave voor

communicatie en handelingsperspectieven

Met betrokkenen wil het NCTV scenario s op het gebied van ontwrichting en economie doordenken

op hoofdlijnen Ookzijn er resource vraagstukken die bijvoorbeeld aan Defensie worden gericht

De komende twee dagen gaat het NCTV scenario s uitwerken voor een tweede ICCb op

maandagochtend t b v bestuurlijke besluitvorming We moeten ook werkafspraken over afstemming

opschaling op lokaal regionaal en nationaal niveau

Voor communicatie gaat Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie werken aan

1 Doelgroepen communicatie geen nieuwe info bestaande info op maat maken voor

onderwijs VNO NCW

2 Vertrouwen bevolking moet weer omhoog meer informeren zonder alarmeren

Bijvoorbeeld uitleg over waarom we niet overgaan tot quarantaine

3 Werkgeversperspectief als werkgever voor het Rijk

4 Handelingsperspectief voor overheidsmedewerkers die veel publiekscontact hebben

1

Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing ICCb deze Commissie op hoog ambtelijk niveau DG

wordt voorgezeten door de NCTV en adviseert de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing MCCb en neemt zo

nodig en mogelijk ook zelf besluiten

1



35132654

Uitdaging om communicatie af te stemmen wellicht a lie voorzitters VRs en ministers volgende week

bij elkaar Ook om drie niveaus van verantwoordelijkheden af te stemmen Dilemma is ook driehoek

lokaal bij openbare orde issues en het feit dat volgens de WPG voorzitters VRs een aparte

bevoegdheid hebben

Twee lijnen voor vervolg

1 Morgenmiddag NCTV scenariosessie met departementen en vertegenwoordiging vanuit

veiligheidsregio s ontwrichting Vrijdagmiddag Interdepartementaal Afstemmingsoverleg

IAO ter voorbereiding op ICCb maandagochtend

OMT BAO Er is een OMT en een BAO geweest vorige keervooral m b t

gezondheidszorgactiviteiten nu weer a s donderdag en vrijdag voorbereid door het RIVM

Vanuit scenario s van het RIVM denken we zijn nu in containment fase later mogelijk

mitigatie Discussie over voorbereiding daarop

2

Bespreking

Inventarisatie onderwerpen voor dilemma s

10 2g

2
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10 129

Lijnen horizontaal en verticaal verblnden

Veiligheidsregio s hebben een autonome bevoegdheid maar het is verstandig om GRIP opschaling

gelijk te schakelen Bijzonderheid is dat bij GRIP 4 volgens art 39 WVR de Vz VR bevoegdheden kan

overnemen Vanwege het landelijke karakter is landelijke gelijkschakeling van belang

10 2» n a v wat achteraf loos alarm bleek wilde gisteren GRIP 4 vraag was waarom want

volgens WPG zijn bevoegdheden aanwezig om contactopsporing te doen De regio vond het prettig

om het als structuur met alle partijen te gebruiken VWS heeft dat ook aangegeven als optie

Geconcludeerd wordt dat de GRIP 4 structuur handig is om alle gemeenten samen te brengen

zonder dat het opschaling wordt genoemd

Centrale handelingsperspectieven moeten helder worden Lijnen snel helder om scenario s en

maatregelen af te stemmen

Bovenregionale afstemming is nodig van uit eenheid van communicatielijn Wei ruimte geven voor

lokale en regionale verschillen in maatregelen

Losse onderwerpen
Aandacht voor vrijwilligers brandweer boodschap voor burgers belangrijk

Aandachtvoor medewerkers meldkamers

I0 2g

Daarom is het zeer wenselijk dat snel helderheid over dominant te volgen

scenario ontstaat op landelijk niveau dat bepalend wordt voor regionaal en lokaal En voor

het geval dat dan toch nog iets nodig is qua voorziening quarantaine dan er op aansturen dat

Defensie van boven af opdracht krijgt om te ondersteunen Dat wordt morgen i i g

meegenomen in scenario sessie te Den Haag

Voor lokale situatie is nodig dat we verwacht doen

Draaiboeken grieppandemie afstoffen

Tijd tussen nu en grieppandemie draaiboek daar moet concreetheid in komen o b v

scenariodenken Zodat veiligheidsregio s zich gaan prepareren

10 2g

3
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Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie NKC in werking

Uitleg van het RIVM is volledig dringt nog niet door wel intensiveren niet alerteren

Koepelorganisaties krijgen specifieke informatie

Extra inzet van collega s van de veiligheidsregio

LCMS wordt ingezet

Juiste antwoord moet komen van juiste afzender en invoelend zijn mogelijkook meer

zendtijd claimen

1

2

3

4

5

4
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Arbo inf@ct nieuwe Coronavirus Wuhan Volksrepubliek China

30 januari 2020

AMC NCvB10 2eAuteurs 10 2e 10 2e

LCI RIVM10 2e

In samenwerking met Clb LCI RIVM

Situatie

Het nieuwe coronavirus 2019 nCoV werd eind 2019 voor het eerst aangetoond in Wuhan

een metropool in de provincie Hubei in China Het betrof een cluster van patienten met

pneumonie gerelateerd aan een markt in Wuhan Het aantal bevestigde patienten binnen en

buiten China wordt dagelijks bijgesteld de Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er

inmiddels duizenden patienten zijn in China Ook zijn er inmiddels ruim 100 mensen overleden

als gevolg van het virus De meeste patienten komen uit Wuhan of zijn in Wuhan geweest Ook

in andere landen zoals onder meer Thailand Japan de Verenigde Staten Frankrijk en

Duitsland is het nieuwe coronavirus gevonden bij reizigers die kort daarvoor in Wuhan waren

geweest of contact hadden met patienten uit die regio Daarnaast melden de Chinese

autoriteiten dat er momenteel 16 gezondheidsmedewerkers geinfecteerd zijn Officiele cijfers

over het aantal patienten worden bijgehouden door de WHO

Op 22 en 23 januari jl kwam het WHO Emergency Committee bijeen om de situatie te

beoordelen op basis van de toen beschikbare informatie over de uitbraak in Wuhan en de

verspreiding binnen en buiten China De conclusie luidde er is sprake van een nationale

gezondheidscrisis in China maar er is geen sprake van een Public Health Emergency of

International Concern Er is nog onduidelijkheid over het spectrum van ziekteverschijnselen en

de mate van mens op mens transmissie wel zijn er epidemiologische aanwijzingen dat de

infectie ook binnen de incubatietijd overgedragen kan worden Op 30 januari 2020 komt het

Emergency Committee van de WHO weer bijeen om de situatie opnieuw te beoordelen

De kans op import in Nederland is reeel aanwezig en zal toenemen met ruimere circulatie

binnen China en elders De kans dat de ziekte zich vervolgens in Nederland kan verspreiden

wordt vooralsnog als klein ingeschat mits er voldoende hygiene en isolatiemaatregelen

worden genomen maar deze inschatting kan met de verdere evolutie van de epidemie

veranderen

Wat betreft het bewaken van arbeidsomstandigheden en uitvoeringvan preventief beleid kan

een regelmatige update van de risico inventarisatie en evaluatie nodig zijn met een actueei

overzicht van infectierisico s voor werknemers Zo wordt met een gestructureerde aanpak

steeds opnieuw vastgesteld welke extra beschermende maatregelen nodig zijn De

Arbowetgeving brengt hierbij mogelijk andere afwegingen met zich mee dan de publieke

gezondheidszorg
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OMTen BAO

Opvrijdag 24januari kwam Net Outbreak Management Team OMT bijeen op het RIVM om

advies uit te brengen over de nodige bestrijdingsmaatregelen in Nederland Bij dit overleg was

een bedrijfsarts aanwezig alsook enkele vertegenwoordigersvan relevante sectoren zoals

huisartsen KLM health services en GGD en De aanpak van een eventuele introductie van het

nieuwe coronavirus in Nederland werd besproken Het OMT bracht advies uit aan het

Ministerie van VWS

Op 28 januari vond een bestuurlijk afstemmingsoverleg plaats BAO waarin de uitkomst van

het OMT werd besproken waarna een advies werd uitgebracht aan de Minister van VWS

Minister Bruins heeft besloten het nieuwe coronavirus als A ziekte te beschouwen Dit

betekent dat artsen en hoofden van laboratoria een meldingsplicht hebben als zij een

besmetting vermoeden en dat er in het kader van de bestrijding ruime maatregelen genomen

kunnen worden inclusief quarantaine van gezonde contacten

De recent verschenen Kamerbrief vindt u hier Kamerbrief over nieuwe coronavirus Wuhan

Arbo

Algemeen

Op de website van het RIVM staat bruikbare algemene informatie voor de bedrijfsarts met

informatie over de situatie in Nederland alsook de situatie in China

Actuele informatie over het coronavirus

Vragen antwoorden nieuw coronavirus in China

Reizigers expats

Bedrijven instellingen en bijvoorbeeld universiteiten die zorgdragen voor personen die nog

werken studeren of stagelopen en verblijven in de regio Wuhan worden geadviseerd deze

werknemers stagiaires centraal te registreren en goed contact te houden en te blijven

informeren Deze groep dient bij vragen 24 7 toegang te hebben tot een arbodienst

bedrijfsarts of een occupational health and safety office en dergelijke Het Ministerie van

Buitenlandse Zaken bereidt momenteel een repatriering voor waarbij alle Nederlandse expats

in de regio Wuhan de gelegenheid wordt geboden om op korte termijn terug te keren naar

Nederland

Voor bedrijven universiteiten en andere organisaties zijn adviezen van WHO RIVM en het

Ministerie van Buitenlandse Zaken van belang Echter voor een specifieke

organisatie instelling beroepsgroep kunnen aanvullende reis adviezen maatregelen nodig

zijn

Volgens de WHO zijn momenteel geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China

nodig In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te
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vermijden en om algemene hygienemaatregelen te nemen Zie de website van het RIVM voor

een toelichting op de hygienemaatregelen

Het actuele reisadvies van Buitenlandse Zaken wordt regelmatig aangepast en is hier te vinden

Bij het opstellen van dit laatste advies spelen naast risico s voor de gezondheid ook andere

overwegingen een belangrijke rol

Vertrekkende werknemers

Wat betreft vertrekkende werknemers naar China in geval deze reis uberhaupt mogelijk is

door de onzekere situatie zal afhankelijk van de exacte bestemming afgewogen moeten

worden of werkzaamheden kunnen worden opgeschort en het vertrek kan worden uitgesteld

Mochten werknemers toch vertrekken dan is het van belang goede voorlichting te geven met

name ook over het belang van goede en consequente hygienemaatregelen en de werknemers

moeten 24 7 een informatiepunt hebben waar ze actuele informatie vinden en met vragen

terecht kunnen

Terugkerende werknemers

Voor terugkerende werknemers uit de regio Wuhan geldt dat ze bij koorts en

luchtwegklachten hoesten verkoudheid keelpijn contact op moeten nemen met de huisarts

voorverder beleid Chinese werknemers stagiaires zonder huisarts kunnen het beste verwezen

worden naar de GGD voorverder beleid

Werknemers in zeehavens en internationale luchthavens

Binnen dergelijke bedrijven en organisaties zijn vele verschillende beroepen en functies

denkbaar waarbij werknemers vragen hebben over de risico s op het oplopen van het nieuwe

coronavirus De kans dat personen met het nieuwe coronavirus Nederland binnenkomen is

zeer klein en de kans op blootstelling van werknemers binnen zee of luchthavens is

momenteel dan ook buitengewoon laag Daarnaast is er sprake van kortdurende contacten en

meestal op enige afstand Het risico kan toe of afnemen afhankelijk van de circulatie van het

virus in China en elders Dit risico is in te schatten aan de hand van het aantal met nCoV

besmette personen buiten China in relatie tot de omvangvan de passagiersstromen

In Nederland adviseren we vooralsnog alleen mondneusmaskers voor medisch personeel

betrokken bij opvang diagnose en behandeling van patienten hierbij is sprake van intensief

contact metzieken in een afgesloten ruimte

Vanuit de Joint Action Healthy Gateways zijn de afgelopen dagen adviesdocumenten

ontwikkeld voor havens en luchthavens over public health maatreaelen

Luchthavens

Het gebruik van mondneusmaskers cf FFP1 voor personeel van luchthavens in zijn

algemeenheid achten wij momenteel niet geindiceerd
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Luchthavens en vliegmaatschappijen hebben hun eigen Internationale procedures voor de

veiligheid en gezondheid van hun werknemers en komen met een regelmatige update hiervan

Naar aanleiding van een specifieke risico inschatting bijvoorbeeld op het moment dat de

verspreiding van het nCoV in China of elders dermate intensief geworden is dat er een reeele

kans bestaat dat luchtvaartpersoneel wordt blootgesteld aan reizigers die voor of tijdens de

reis ziek worden door nCoV of op grand van andere argumenten kan een organisatie voor

haar eigen werknemers tot extra maatregelen zoals het dragen van mondneusmaskers

besluiten In geval het besluit tot het dragen van mondneusmaskers genomen zou worden

dient het personeel juist te worden ingelicht over het gebruik en moeten voldoende

wisselingen van mondneusmaskers over de dag mogelijk zijn

Zeehavens

Er zijn geen directe scheepvaartverbindingen tussen havens uit de regio Wuhan en de

internationale havens in Nederland Gezien de lange reistijd tussen de verschillende havens in

het endemisch gebied en het relatief lage aantal personen op de commerciele vaart is het

risico op ongemerkte introductie vanuit deze sector in Nederland momenteel laag Kapiteins

moeten ziekte bij hun bemanning middels een medical declaration of health melden aan de

havenautoriteiten die in overleg met de GGD zo nodig beleid op kunnen stellen

In de scheepvaartsector zijn er een tweetal groepen werknemers te onderscheiden

a Internationaal varende zeevarenden Ten aanzien van deze groep wordt geadviseerd zoveel

mogelijk aan te sluiten bij de adviezen van de International Maritime Organization IMO en

European Martime Safety Agency EMSA

b Werknemers in Nederland die beroepsmatig een internationaal varend schip of vliegtuig

betreden zoals het loodswezen havenmedewerkers inspecteurs van ILT en GGD

medewerkers Voor deze groep gelden de in dit bericht gegeven adviezen

Medewerkers gezondheidszorg

Achter de schermen wordt al hard gewerkt om mogelijke patienten in Nederland te

identificeren en op te vangen Er zijn enkele sectoren beroepsgroepen ook buiten het

ziekenhuis waar specifieke risico s voor werknemers kunnen spelen en waarbij

informatievoorziening en instructie over beschermende maatregelen van belang zijn

Intramurale zorg

Voor medewerkers binnen deze instellingen inclusief laboratoria zijn hygienische

voorschriften en procedures aanwezig met betrekking tot het gebruik van persoonlijke

beschermingsmiddelen De bedrijfsarts kan zonodig in overleg met de afdeling

ziekenhuishygiene infectiepreventiecommissie specifieke adviezen verstrekken
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Huisartsen

Het NHG heeft informatie op de eigen website en zal deze regelmatig updaten

Ambulancezorg

Alle regio s van de ambulance inclusief de medisch managers van deze regio s zijn

geinformeerd over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het vervoer van

verdachte patienten De protocollen zijn bijgewerkt en komen overeen met het landelijk LPA

boek wat inhoudt het toepassen van strikte isolatie overall ademhalingsbeschermingsmasker

FFP2 handschoenen met als extra het dragen van een spatbril

Griepvaccinatie

Het valt te overwegen om zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de eerste opvang van

patienten een griepvaccinatie aan te bieden wanneer zij deze dit seizoen nog niet hebben

gehad Dit zorgt voor een vermindering van het risico op een infectie met humane

seizoens influenzavirussen en dus een koortsepisode waarbij het risico op een onnodige

verdenking op besmetting met 2019 nCoV vals alarm wordt verminderd

De griepvaccinatie heeft overigens geen direct effect op het voorkomen van een besmetting

en of ziekteverschijnselen door het nieuwe coronavirus

De beschikbaarheid van griepvaccinaties op de vrije markt is echter beperkt zorginstellingen

zullen moeten inventariseren wat er aan vaccinaties nog beschikbaar is Prioritering van

personeel kan hierbij noodzakelijk zijn

Contact bij vragen

Bedrijfsartsen kunnen bij vragen telefonisch contact opnemen met de GGD in de eigen regio

Het NCvB heeft een helpdesk waar u als bedrijfsarts aanvullende vragen kunt stellen

Helpdesk beroepsziekten

Informatieve links en voor overige vragen

• ECDC

• CDC

• WHO

• Dageliikse WHO situation reports

• RIVM
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4 1 Leiding VWS bij infectieziekten A

In de Wet publieke gezondheld is opgenomen dat de minister van VWS leiding geeft aan de bestrijding van

een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A of een directe dreiging daarvan artikel 7

Wpg De minister kan in zo n situatie de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter

hand te nemen waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van maatregelen zoals beschreven

in hoofdstukV van de Wpg

Tijdensde bestrijding van een infectieziekte is erechter maar af entoe sprake van directe opdrachten van

de minister aan voorzitters van de veiligheidsregio s Leiding geven kan op meer manieren dan alleen door

officiate opdrachten te geven Van leiding geven wordt door veel partijen ook meer verwacht Voor dit

draaiboekgaan we uit van de interpretatie het beinvloeden van gedrag van andere bestuurders

organisaties en personen om een of meerdere doelen te bereiken Daarbij moet de minister steeds goed

afwegen of een organisatie een taak zelfstandig aankan of dat ondersteuning coordinate of stirring

wenselijk of nodig is In het kadervan de nationale crisisorganisatie wordt over de leidinggevende rol

gesproken van faciliteren richting geven en sturen

De algemene doelen voor infectieziektebestrijding in Nederland van ziekten uit de groep Azijn

Zoveel mogelijk voorkomen van besmettingen in Europees en Caribisch Nederland BES en van

verspreiding van besmettingen naar het buitenland

Optimale informatie en advisering van mensen in Europees en Caribisch Nederland BES en

Nederlanders in het buitenland

Optimale zorg aan patienten in Europees en Caribisch Nederland BES

Daarvan afgeleid gelden als doelen voor het leiding geven door VWS

1 Gecoordineerde inzet van het openbaar bestuur en overheidsorganisaties bij de bestrijding van een

infectieziekte van de groep A op basis van adviezen van deskundigen op het terrein van

infectieziektebestrijding

2 Optimale samenwerking met private partijen in het bijzonder met zorgaanbieders

Hierna is beschreven hoe VWS de leidinggevende rol invulttijdens een dreiging van een uitbraak van een

infectieziekte A De tekst is gemaakt voor het beleidsdepartement maar bekijkt de leiding van VWS

inclusief de taken van het RIVM en de IGZ

4 2 Leiding geven ten aanzien van veiligheidsregio s en GGD regio s

In de Wet publieke gezondheid is opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio zorg draagt voor de

voorbereiding op de bestrijding van een A ziekte Het bestuur beschrijft in zijn crisisplan de organisatie de

taken en de bevoegdheden in het kader van de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een

A ziekte Dit deel van het crisisplan wordt vastgesteld in overeenstemming met het algemeen bestuur van

de gemeentelijke gezondheidsdienst GGD De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de

bestrijding van een A ziekte De GGD is verantwoordelijk voor de operationele voorbereiding en uitvoering

van de infectieziektebestrijding

Omgeving

Bestuur en voorzitter veiligheidsregio burgemeesters regio burgemeester grootste gemeente

Bestuur GGD portefeuillehouders zorg van colleges b w
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Directeur publieke gezondheid GGD GHOR

Brandweer politie gemeenten veiligheidsregio s vitale sectoren

Zorgaanbieders laboratoria

Veiligheidsberaad VNG GGD GHOR Nederland

Raadvan Directeuren Veiligheidsregio s Raad van Brandweer Commandanten Managementraad

Bevolkingszorg Nationale Politie

Taakveld veiligheidsregio en GGD

Regionale coordinate en uitvoering aanpak infectieziekte

Afstemming beleid openbare orde en veiligheid op de landelljke infectieziektebestrijding

Afstemming risico en crislscommunicatle op de landelljke infectieziektebestrijding

4 2 1 Werkwijze

De minister van VWS kan de voorzitter van de veiligheidsregio opdracht geven om bepaalde maatregelen

uit te voeren of juist niet uit te voeren Bij afwezigheid van een dergelijke opdracht kan de voorzitter

veiligheidsregio zelf beslissen over het nemen van maatregelen ter bestrijding van de infectieziekte

uitbraak gehoord hebbende de GGD In de praktijk is een opdracht of aanwijzing meestal niet nodig

omdat de betrokken bestuurders organisaties en patienten meewerken aan het landelijke beleid voor de

bestrijding van de infectieziekte

Opdracht of aanwijzing

Als de minister van VWS opdrachten of aanwijzingen geeft aan de voorzitter veiligheidsregio doet hij dat

in een officiele brief met vermelding van het wetsartikel waar de opdracht of aanwijzing op gebaseerd is

Bestuurlijke afstemming

Indien er behoefte is aan bestuurlijke afstemming over het beleid kan de minister een Bestuurlijk

Afstemmingsoverleg organiseren meestal volgend op een advies van een Outbreak Management Team

of een bestuurlijke bijeenkomst

4 2 2 Wettelijke bevoegdheden minister van VWS bij A ziekten

• De minister kan de voorzitter veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen

waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen bedoeld in hoofdstuk V

Wpg art 7 lid 1 Het gaat dan om

personen ter isolatie in een ziekenhuis doen opnemen

een ter isolatie opgenomen persoon door een a rts doen onderzoeken

personen in quarantaine plaatsen

een persoon een verbod opleggen om beroeps of bedrijfsmatige werkzaamheden te verrichten

gebouwen vervoermiddelen goederen en waren controleren op besmetting

voorschriften geven van technisch hygienische aard voor besmette gebouwen vervoermiddelen

goederen en waren

besmette gebouwen vervoermiddelen of goederen ontsmetten inclusief vernietiging van vectoren

besmette gebouwen of terreinen dan wel gedeelten daarvan sluiten

een verbod uitvaardigen voor het gebruik maken of betreden van besmette vervoermiddelen

besmette waren vernietigen

opdracht geven aan de exploitant van een burger lucht haven om voorlichting te geven aan

reizigers medewerkingte verlenen aan onderzoekvan vertrekkende of aankomende reizigers

voorschriften van technisch hygienische aard uit te voeren en gebouwen of terreinen dan wel
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gedeelten cfaarvan te sluiten

opdracht geven aan een vervoersexploitant om voorlichting te geven aan passagiers maatregelen

van technisch hygienische aard uit te voeren een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige

goederen te controleren en te ontsmetten met inbegrip van de vernietiging van vectoren

• De minister kan de burgemeester opdragen om toepassing te geven aan de maatregelen bedoeld in

artikel 22a van de Wet op de lijkbezorging Wpg art 7 lid 3 Het gaat dan om maatregelen om het

gevaar af te wenden van een lijk dat besmet is met een infectueus of giftig agens of een infectueuze

of giftige stof of een gegrond vermoeden daarvan

• De minister kan een bestuurlijk afstemmings overleg BAO voeren Wpg art 7 lid 4}

• De minister kan bepalen of een infectieziekte wordt aangemerkt als behorend totgroep A Wpg art

20

4 3 2 Wettelijke bevoegdheden minister van VWS bij A ziekten bij zorgaanbieders

• De minister kan een schriftelijke aanwijzing geven aan een zorgaanbieder en eventueel

bestuursdwang last onder dwangsom bestuurlijke boete en hechtenis laten opleggen Wet

kwaliteit klachten en geschillen zorg art 27 30 Dat kan hij onder andere als hij van oordeel is dat

een zorginstelling geen goede zorg biedt art 2 of dat een zorginstelling de zorg niet goed

organiseert art 3

• De minister kan verzocht worden door de voorzitter van de veiligheidsregio om de nodige

maatregelen te treffen tegen een instelling of zorgaanbieder als die in gebreke blijft ondanks een

schriftelijke aanwijzing van de voorzitter veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s art 34

• De minister kan opdracht geven aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg om een zorgaanbieder te

inspecteren

• De minister kan na advies van de betreffende zorgverzekeraars en het bestuur van de

veiligheidsregio tijdelijk een andere rechtspersoon aanwijzen voor ambulancezorg als een RAV niet

meer aan de eisen kan voldoen Tijdelijke wet ambulancezorg art 8

• De minister is bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom ter handhaving van eisen van

de Regeling Tijdelijke wet ambulancezorg Tijdelijke wet ambulancezorg art 12

• De minister kan een gesloten afdeling van een ziekenhuis aanwijzen waar gedwongen opneming ter

isolatieten uitvoer wordt gelegd Bijalgemene maatregelvan bestuur kunnen eisen worden gesteld

waaraan de opneming ter isolatle en het onderzoek moeten voldoen Wet publieke gezondheid art

34

• De minister en de directeur generaal volksgezondheid hebben bij Koninklijk Besluit op basis van de

Noodwet geneeskundigen bevoegdheden met betrekking tot de geneeskundige tandheelkundige

verloskundige en farmaceutische voorziening ten behoeve van de bevolking voor het geval van

oorlog oorlogsgevaar daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone

omstandigheden
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To |@rivm nl]M p]

From

Sent Mon 2 10 2020 3 53 32 PM

Subject FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 14 53

10 2S|@rivm nl |@rivm nlTo m m m

|@rivm nl B| g rivm nl

|@rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

|@rivm nl m

m m

Lijkt me goed om de voorstellen en onderlinge samenhang en afstemming maandag te bespreken
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To |@rivm nl]M p]

From

Sent

Subject

Mon 2 10 2020 3 53 26 PM

FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 12 32

H@rivm nl

U@rivm nl [J
B@rivm nl

Subject FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

l 2e |@rivm nlTo m [n m m

|@rivm nl B|@rivm nl I0 2« [ l0 2«i 10 {2em m m m

m m

ook Z8iO raakt meer betrokken bij activiteiten adviezen random nCoV ondermeer vanuit WHO CC functie

|als linking pin vanuit Z O aanschuift bij CIb intern overlegWellicht is het handig als

Maandag even bespreken in Ml

10 2e

groet

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent vrijdag 7 februari 2020 09 41

|@rivm nl l@rivm nl B

Bj®rivmmj TB
I10 2STo

•^^©rivmml
riviruibj |@rivm nluj m

|B@rivnjuil10 2erivm nl |@rivm nlCc

29 10 2e|@rivm nl |@rivm nl

@rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Sorry voor late reactie Van onze kant natuurlijk vooral aandacht voor droplets surfaces water sanitation and

hygiene Deze 2019 nCoV natuurlijk vooral via droplets en nu recent bekend geworden dat deze ook worden

aangetoond in feces en klein percentage patienten zeker in vergelijking met SARS met diarree Mocht dergelijk
environmental onderdeel in H2020 voorstellen staan dan vinden wij dat interessant vanwege openstaande
onderzoeksvragen over viruspersistentie in droplets op surfaces en evidence base van adviezen over effectiviteit

sanitatie bij oa HCI effectiviteit schoonmaakmiddelen chlorine dioxide versus peracetic acid titaniumoxide en

effectiviteit hygiene met name effectiviteit alcohol based vooral in relatie tot beperkte beschikbaarheid van

middelen in LMIC Ben aangehaakt bij WHO Q8A etc Mochten jullie meer willen weten dan hoor ik het graag

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 17 53

|@rivm nl |@rivm nlTo

|@rivm nl @rivm nl Q
^B^rivmmb

|@rivm nl

|@rivm nl |@rivm nlCc

10 2el@rivm nl |@rivm nlm m m

10 2bB in hi

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

@rivm nl

10 2e10 2aWe zijn in overleg meteen consortium vanuit

12 febr 2020 m b t points of entry Coro Sormas

binnen fast track coronavirus10 2aen
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10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 17 44

10rivm nl rivm nlTo m m

2erivm nl |@nvm nl BBi

^W®nvmj]J ^

rivm nlFjj

2e l@rivm nlCc

10 2e 10 2l@rivm nl |@rivm nlm

10 2s|@rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

|@rivm nlm mj

Dank je wel

10 2a maar nog onduidelijk of dit leidt tot een voorstel Lijkt lastig te

TomEme^rTmet voorstellen waar EPI bij betrokken is Vooral inhoudelijk maar ook gezien al grote aantal

voorgestelde WPs en totaalbedrag per voorstel

is benaderd door10 2e

IDS en LCI

Groeten

10 2e

10K2e 10 2» @rivm nlFrom

Sent woensdag 5 februari 2020 15 07

I10 2e

10 2e

10 2b | 10 2e

10 2e

10 2e 10j 2e 10 2a

10 2e

|@rivm nl @rivm nlTo

| H» 2e 10 2et 10 2e ^
10 2e

grivm nl rivm nl

[@rivm nl

@rivm1nl
m [y

10 2e@rivm nl |@rivm nlCc

d l@ rivm nl

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Dag alien

Noc^er^anvulling
is betrokken bij een initiatief van de WHO op gebied van WASH m b t mogelijke waterborne

transmission van 2019 nCoV vanwege aangetoonde excretie in feces

10 2e

10 2eVoor meer informatie verwijs ik naar

groet

10 2eFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 17 41

10 2e 10 2e|@rivm nl l@rivm nlTo m m m

10 2e 10 2 | 10 2 1 10 2l@rivm nl |@rivm nl @rivm nl

10 2e @ rivm nlCc

Subject RE afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Bedankt I0 2e

Binnen OHEJP wordt gewerkt aan een het opzetten van een integrative One Health project voor 2019 nCoV budget
ca een uitvraag naar topics voIgt later deze week zal ik intern uitzetten

groet
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I 10 2«To @rivm nl]
{2eFrom

Sent

Subject

M

Tue 2 4 2020 2 38 13 PM

FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

10 2e 10 2s @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 15 37

101 20 10 2e |@rivm nl

Subject FW afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

To

10 2e 10 2e @rivm nlFrom

Sent dinsdag 4 februari 2020 15 37

10 2e l 2el@rivm nl rivm nbTo m m m

l@nvmin[ l@rivm nl Q @rivm nlm

10 2e |@rivm nlCc

Subject afstemming 2019 nCoV H2020 research funding

Hoi allemaal

Jullie hebben vast ook de mogelijkheid voor H2020 financiering gezien Totaal 10 miljoen euro deadline 12 feb en

is een RIA dus verplichting om consortium te vormen van tenminste 3 onafhankelijke organisaties in 3 verschillende

landen

EPI mensen zijn al door verschillende groepen benaderd en zal zoals het er nu uitziet meedoen in twee

aanvragen

1 Modellering |
2 Surveillance en epi studies voortbouwend op influenza surveillance netwerk I MOVE

ieder geval ook ism IDS NIVEL EMC Hierbij van belang om ook aan te sluiten bij al geplande FFX cases

onderzoek en ander onderzoek

i10 2e

dus in10 2»

Het leek me goed om van elkaar op de hoogte te zijn van plannen wat betreft inschrijven op deze call zodat we

waar nodig kunnen samenvoegen samenwerken en naar elkaars voorstellen kunnen verwijzen om de individuele

aanvragen in samenhang sterker te maken

Groet

https ec europa eu info funding tenders opportunities portal screen opportunities topic details scl phe coronavirus

2020 freeTextSearchKevword typeCodes l statu5Code5 3109450131094502 31094503 programCode H202Q programDivisionC

ode null focusAreaCode null crossCuttingPrioritvCode null callCode H202Q SCl PHE CORONAVIRUS

2020 sortQuerv openingDate orderBv asc onlvTenders false topicListKev callTopicSearchTableState

https www who int publications detail the first few x fffx cases and contact investiQatiQn protocol for 2019

novel coronavirus f2019 ncov^ infection
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The Netherlands
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Generic preparedness and guidelines development

disease specific guidelines

guidance contingency plans

• Smallpox
• Influenza pandemic
• SARS

• MERS

• Poliomyelitis
• Generic crisis plan

I
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